
 

 
 

 

 

 

 ماهیت مسیحیت )اهل کتاب(

 و کشف اسرار آن 
 

 

 

 
 

 

 : مؤلف

 مرفت بنت کامل عبداهلل
 

 

 ترجمه: 

 سايت عقيده
 





 
 

 
 

 

 سنت اهل مجازی کتابخانه – بوک سنی
www.SunniBook.net 

http://www.sunnibook.net/
http://www.sunnibook.net/




 
 
 

 فهرست مطالب
 

 1 .......................................................................................... مطالب فهرست

 4 .................................................................................................... به میتقد

 6 ....................................................................................................... مقدمه

 9 .............................................. ؛ یسیع حضرت از بعد هایحیمس شدن متفرق

 11 ........................................................................... اسالم در لیانج و حیمس

 11 .................................................. دهدیم خبر حیمس نبوت از میکر قرآن:  اوالً

 11 ...................................................................... میکر قرآن در لیانج بحث: دوّم

 11 .................................. یاسالم دةیعق به لیانج و یسیع حضرت ارتباط: سوم

 14 .......................................................لیانج یهاماندهیباق ای یواقع لیانج

 11 ............................................................. مقدس کتاب مطالب و اتیمحتو

 11 .............................................................................. میقد عهد کتاب: اول عهد

 11 ............................................................................. دیجد عهد کتاب: دوّم عهد

 02 ...................................... خداست؟ کالم( دیالجد العهد) مقدس کتاب ایآ

 11 .............................................................................. هایلیانج اقوال تضاد: الف

 12 .................. هاستنسخه یهماهنگ و تطابق مانع ها لیانج لغات اختالف: ب

 12 ................................................. گوهاسخن درون و باطن اختالف و تعدد: ج

 11 .............................................................. !!مقدس کتاب در غلط هزار پنجاه: د

 02 ........................................... هایحیمس یدهیعق مورد در یمالحظات و نکات



 ماهیت مسیحیت  1

 13 ............................................................... (گانه سه انیخدا) ثیتثل یدهیعق* 

 13 ............................................................................. ؛ یسیع تولد یمسئله :اوالً

 12 ............................................................. ؛ یسیع حضرت دادن قرار خدا: دوم

 12 ....................................................................................................... آنها رد

 13 ....... یانسان عتیطب و سرشت با ییخدا سرشت حلول و شدن مخلوط: سوّم

 13 ............................................................................................ مطالب نیا ردّ

 21 ................................................................ القدس روح مورد در اعتقاد: چهارم

 22 ..................................................... ثیتثل یدهیعق مورد در اسالم حکم: پنجم

 23 ............................................................................................. دهیعق نیا رد

 25 ..................................................................................... آن کفارة و گناه: ششم

 23 ............................................................................................. دهیعق نیا رد

 23 ......................................... ص محمد حضرت دربارة هایحیمس اعتقاد: هفتم

 23 ...................................................................................................... هاآن رد

 60 .....................................................................هایحیمس عبادت بر یتأمالت

 21 ....................................... نکردن ازدواج و کندن ایدن از دل ،یریگگوشه: أوالً

 22 ................................................................................ هینظر و دهیعق نیا رد

 51 ........................................... سایکل طرف از نید مردان دنیکش یبردگ به: دوّم

 52 ........................................ :شودیم برداشت نآ از ینکات که مهم یامسئله

 51 ..................................................... خوک گوشت خوردن کردن حالل -1

 11 ........................................................................ ختنه حکم کردن باطل -1



 1  ماهیت مسیحیت

 11 ... . و روزه نماز، طهارت، در ؛ یسیع حضرت با هایحیمس مخالفت -1

 12 .......................................... ؛ حیمس حضرت الدیم جشن بودن بدعت -2

 12 ...................................................................................... طالق و ازدواج: سوّم

 11 ....................................................................... تفکر و تأمل جهت یمسائل

 91 ...................................................................................................... انیپا

 94 ................................................................................................... مراجع

 

 

 



 ماهیت مسیحیت  2

 : تقديم به

کنند و قلبشان با اخالص تمام کسانی که به سوی حق و حقیقت دعوت می -

 تپد.می

تقدیم به تمام کسانی که دنبال حقیقت، نجات و رهایی هستند. این کلمات تقدیم 

 هابه آن



 
 
 

 «بسم هللا الرحمن الرحیم»
 

 ، صحبهوآله و الحمد هلل وحده وصلی هللا وسلّم علی محمد  

های دین مسیحیت و رد این کتاب با ارزش و مهم را خواندم که شامل لغزش

های آنها با استفاده از کتابهای خودشان است .همچنین در این کتاب شک و شبهه

که  یتحریف و تبدیل و تغییر ها و کارهای نادرست آنها ودروغ مسیحیت و بیان

ها در و اختالف مسیحی ،شودند بررسی میاانجام داده ؛آیین حضرت عیسی  در

که در کتاب خودشان  صها در رابطه با حضرت محمد کتابهایشان و آن چه آن

کنند، مورد بحث قرار گرفته است به همین خاطر توصیه آمده است رد و انکار می

کنم که این کتاب را چاپ و منتشر کنند امیدوارم خداوند تمام کسانی را که به می

، وصلی اهلل علی محمد مند سازدنظر لطف و خیر دارد از نفع این کتاب بهره آنها

 سلم.وآله وصحبه و

 

 عبداهلل بن عبدالرحمن الجبرین     

 ه 1/13/1211      



 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

من سیئات عوذ باهلل من شرور أنفسنا ونونستعینُه ونستغفره و هلل نحمده إنَّ الحمد

شهد أن ال إِله إاّل هللا أمن یهده هللا فال مضل له، ومن یضلل فالهادی له والنا أعم

 أما بعد: ،رسولهوحده وأشهد أن محمدا عبده و

آن چه برای همگان روشن است این است که مسیحیها در مناطق مختلف جهان 

با  –دارد را محفوظ می إن شاء اهلل خداوند آن به جز سرزمین حرمین شریفین –

 انان معاشرت و نشست و برخاست دارند.مسلم

بر مسلمانان واجب است تمام مسیحیها را به سوی اسالم دعوت کنند هم به 

خاطر اتمام حجّت و هم به خاطر اجر و ثواب معنوی از طرف خدا، چون در 

... فوهللا ألن یهدی هللا بک رجالً »: نقل شده است ص حدیث شریف از پیامبر

 1«یکون لک ُحْمر النََّعم.واحداً خیٌر ِمْن أن 

ای هدایت شخصی گرداند خیلی بهتر را وسیله قسم به خدا، اگر خداوند تو»... 

 «تر است از داشتن شترهای قیمتی و با ارزش.و خوب

ای هر به همین خاطر این کتاب مختصر را نوشته امیدوارم کلیدی باشد بر

گر مسلمانی در تن دیدگاه هر دعویهمچن .مسیحی، که دنبال حقیقت است

 ها باشد.گفتگوهایش با مسیحی

                                                           

( امام بخاری رحمه اهلل این حدیث را در صحیح خود مبحث فضائل صحابه قسمت مناقب 1)

 ( آورده است.2/11) سعلی ابن أبی طالب 
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به خاطر خود قرار دهد و  را خالص از خداوند خواستارم که این کار متواضعانه

و  از بخل خالی ی آزاد، قلبی زنده و نفسییشهسینه ی هر مسیحی را که دارای اند

 ، برای حق و حقیقت باز کند.استتقلید 
 عالمین.هلِل رب ال آخر دعوانا أن الحمدو





 
 
 

 ؛ها بعد از حضرت عيسی مسيحی متفرق شدن

سیم به سه فرقه مهم تق ؛ها بعد از حضرت عیسی الزم است اشاره کنیم که مسیحی

ها عبارتند نشعب شد. این فرقهاز آن م ی دیگرشدند و هر فرقه چند گروه و فرقه

 : از

قد است که کلیسای این فرقه کلیسای غربی نام دارد، کاتولیک معت :کاتولیک -1

به نام  ؛عیسی ها یکی از بزرگترین یاران سای آناولین تأسیس کنندة کلی

های رومی جانشین او هستند. کلیسای کاتولیک از نظام پطرس است، و پاپ

های پاپی بزرگ. اولویت پاپی پیروی می کند، پاپ در صادر کردن خواسته

 چون پاپها خواست الهی است و حق و حسابی دارد که در نظر آن

باشد و پطرس هم شاگرد و جانشین حضرت مسیح جانشین پطرس می

های او جای شود به همین خاطرخواسته است که نمایندة خدا محسوب می

های کاتولیک این است که خون حیوان خفه بحث و جدل نیست. از بدعت

شده و روغن خوک را حالل کرده است و معتقد است که روح القدس از 

در با هم پیدا شده است. حضرت مسیح دارای دو ویژگی است و پدر و ما
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های بین خدای پدر و خدای پسر مساوات و برابری قرار داد و ضرب سکه

 را ایجاد کرد. 1بخشش

ها کلیسای شرق نام دارد. مرکز اصلی آن شهر کلیسای آن :ارتودکس -1

نی طراز بر آن حاکم است، از روحا 2قسطنطنیه است و نظم و نظام اکلیروس

رسد. کلیسای شرقی )ارتودکس( شود تا به کشیش عادی میاول شروع می

خوردن خون حیوان خفه شده را قبول ندارد و همچنین خوردن روغن 

پذیرد.  ارتودکس اصرار دارد که روح اهلل فقط از پدر خدا )اهلل خوک را نمی

گتر األب( پیدا شده است. معتقد است که خدای پدر از خدای پسر بزر

است. همچنین مُصر است که حضرت مسیح تنها یک طبیعت و ویژگی 

 دارد.

نروژ و  ه در آلمان، انگلیس، هلند، سویس،ک :پروتستان، یا اصالح دینی -1

آمریکای شمالی گسترش پیدا کرد. کلیسای خود را کلیسای انجیلی نام 

دون این کنند و خودشان مستقالً ببرد به این معنی که از انجیل پیروی میمی

فهمند، پروتستان خواستار ابطال عبادت که مطیع دیگری باشند آن را می

عکس و مجسمه است و وارد شدن نان و شراب را در جشن رهایی 

)جشن یادبود صعود حضرت عیسی( به جسد وخون او  ؛حضرت عیسی 

                                                           

کردند و اعالم ها میاین سکه ( روحانیون کلیسا برای بدست آوردن ثروت اقدام به ضرب1)

 شود. مترجمی او بخشیده میها را بخرد گناهان گذشته و آیندهکردند هر کس این سکهمی

 ها، مترجم.ها و اسقف( الکیروس: به معنی خدمتکاران کنشت مثل کشیش2)
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های بخشش گناهان را ابطال کرد. دانند و همچنین ضرب سکهمحال می

ن هم نه برای مسیحیت اصیل آها یک حرکت اصالحی آن حرکت و فعالیت

 1بلکه برای تمام کلیسا بود.

 

 مسيح و انجيل در اسالم

ها به حضرت عیسی و انجیل ایمان ندارند بلکه دین اسالم پیروان تنها مسیحی

 : مسیح و انجیل ایمان داشته باشند کند که از چند جهت بهخود را ملزم می

 دهداز نبوت مسیح خبر میاوالً : قرآن کریم 

؛ آن پیامبرانی که خداوند 2یکی از پیامبران اولوالعزم خداوند است ؛مریم  بنعیسی 

ها را برای ابالغ این ها قرار داده است. خداوند آنهای آسمانی را مختص آنپیام

 : کندصفت صبر و بردباری توصیف می ها بهپیام

﴿              ...﴾  :(12 )احقاف 

                                                           

عالمیة اإلسالم ودوامه إلی  -النصرانیة واإلسالم( 1)

إسماعیل قیام الساعة للمستشار محمد عزت 

 ( باختصار.115 – 113الطهطاوی، )ص 

علیهم حضرت محمد  –عیسی  –موسی  –ابراهیم  –( پیامبران اولوالعزم عبارتند از: نوح 2)

همانطور که در تفسیر القرآن العظیم تألیف ابن کثیر آمده است.  الصالة والسالم

(2/151) 
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پس )در برابر اذیت و آزار کافران( شکیبایی کن، آن گونه که پیغمبران »

مردم را به سوی عقیده ای  ؛ عیسی «کردند....کیبایی ها( شاولوالعزم )در سختی

و دور از هر  از توحید خالص و بسوی عبادتی که تنها برای خدا باشد سرشار

بران خدا بود، خداوند کرد همان طور که این روش تمام پیامدعوت میشرکی 

 ﴿ :فرمایدمی                    ...﴾  

ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستادیم )و محتوای دعوت همه » (12حل: ن)

 –بتان  –بوده است( که خدا را بپرستید و از طاغوت )شیطان پیغمبران این 

 «ستمگران و ...( دوری کنید.

را با لفظ المسیح در هشت جا بیان کرده  ؛قرآن کریم نام عیسی  پسر مریم 

از  2: یاست و در بیست و دو جا با لفظ عیسی آورده است، برای مثال آیه

 ﴿: فرمایدی صف که میسوره                    

                                     

              ﴾  « زمانی را که عیسی و خاطر نشان ساز

ی خدا به سوی شما هستم و توراتی : ای بنی اسرائیل! من فرستادهپسر مریم گفت

آید و کنم و به پیغمبری که بعد از من میرا که پیش از من آمده است تصدیق می

 دهم اما هنگامی که آن پیغمبر همراه با معجزاتنام او احمد )محمد( است مژده می

 : این جادوی آشکاری است.ئل متقن به پیش ایشان آمد گفتندروشن و دال
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 : بحث انجیل در قرآن کریمدوّم

﴿ مائده ةسور 22: ی: آیهبرای مثال                        

                                 

         ﴾  « و به دنبال آنان )یعنی پیغمبران پیشین(، عیسی پسر

مریم را بر راه و روش ایشان فرستادیم که تصدیق کنندة توراتی بود که پیش از او 

ه شده بود، و برای او انجیل نازل کردیم که در آن رهنمودی )به سوی حق( فرستاد

های جهل و نادانی و پرتوانداز بر احکام الهی( بود و تاریکی ةو نوری )زدایند

کرد که بیش از آن نازل شده بود، و برای پرهیزگاران راهنما تورات را تصدیق می

 و پند دهنده بود.(

 انجیل به عقیدة اسالمی : ارتباط حضرت عیسی و سوم

و انجیل در قرآن کریم مدنظر نیست بلکه  ؛مجرد خبر دادن از حضرت عیسی 

ها و سایر پیامبران و فراتر از خبر دادن است. خداوند تصدیق و ایمان به آن

های آسمانی دیگر را جزء عقیدة اسالمی و بلکه پایه و اساس ارکان کتاب

امل نخواهد ماً ایمان مسلمان بدون اعتقاد به آنها کداند که مسلّی ایمان میششگانه

﴿: فرمایدشد، خداوند می                        

                          

               ﴾ ایمان داریم به بگویید( »112: )بقره :

ابراهیم، اسماعیل، اسحاق،  خدا و آن چه )به نام قرآن( بر ما نازل گشته و آن چه بر
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شده است، و به آن چه برای موسی یعقوب و اسباط )یعنی نوادگان یعقوب( نازل 

و عیسی آمده است و به آن چه برای )همة( پیغمبران از طرف پروردگارشان آمده 

اندازیم )نه این که مثل یهودیان و عیسیویان است میان هیچ یک از آنان جدایی نمی

ها را نپذیریم بلکه همه پیغمبران راهنمای بشریت در ها را بپذیریم و بعضیبعضی

و ما تسلیم فرمان  (پذیریمهایشان را به طور اجمال میدانیم و کتابخود میعصر 

 خدا هستیم.

در  ؛نقل شده استکه در جواب سوال جبرئیل  صدر حدیث صحیح از پیامبر 

أْن تؤمَن باهللِ َومالئکتِِه وکتبِِه َوُرُسلِِه والیوِم اآلخِر والقدِر خیرِه »: بارة ایمان فرمود

های آسمانی و تمام ها و کتابن آن است که به خدا و مالئکهایما» 1«هشر  و

 .«پیامبران و به روز قیامت و به قضا و قدر هم خیر و هم شرّ آن ایمان داشته باشی

 های انجيلماندهانجيل واقعی يا باقی

: آن انجیلی که خداوند بر بنده و ی که امروزه مطرح است این است کهالوس

وال جواب ازل کرد کجاست؟ ابراهیم خلیل احمد به این سن ؛فرستاده خود عیسی 

: )ابراهیم خلیل احمد کشیش و سرپرست کلیسای انجیلی و استاد علوم دهدمی

: آن گویداو می 2خداشناسی در دانشکدة الهوت )الهیات( در شهر أسیوط بود(

                                                           

( 1132جبریل، حدیث شماره: ) ( صحیح سنن الترمذی لأللبانی، ابواب اإلیمان باب وصف1)

(1/112.) 

 ( بعدا ابراهیم خلیل احمد به دین اسالم مشرف شد.2)
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حیات او وحی شده است هم اکنون وجود  در ؛انجیلی که برای یسوع مسیح 

وع المسیح یسهای های قدیمی که شامل اقوال و گفته، همان طور که نوشتهندارد

آن زمان که ؛هایی که در رابطه با رحلت حضرت مسیح باشد و هم چنین کتاب

ها که عوض نشده باشند همگی از بین بزرگی و عزّت او آشکار شد این نوشته

 1اند.رفته

 : ه استابن حزم رحمه اهلل گفت

ها بدون اختالف اتفاق نظر دارند که در زمان حیات و غیر آنها تمام مسیحی

تنها یکصد و بیست مرد به او ایمان آوردند، زنان ثروت و دارائی خود را  ؛عیسی 

ها است. هر کس که به او دادند. این صراحت انجیل آنها میبه عنوان انفاق به آن

ترس داشت و بعد از  کرد و همواره در زندگیآورد خود را مخفی میایمان می

دادند. هیچ کس دعوت دینی خود را به صورت سرّی و پنهانی انجام می ؛مسیح 

و آیین و دین  ،کردهنگام دعوت قوم خود صورت و چهرة خود را آشکار نمی

 یافتند یا سنگسارداشتند چون هر کس را با این اعتقاد میخود را پنهان می

 .شدی سمّ کشته میبا شمشمیر یا به وسیله به صلیب می کشیدند یا کردند یامی

به همین حالت ماندند و جرأت آشکار کردن دین مسیح را هرگز نداشتند بعد  آنها

به مدت سیصد سال پیروان آن حضرت مکان  ؛از رهایی و رفعت حضرت مسیح 

و مأوایی برای در امان ماندن پیدا نکردند. در طی این دوران آن انجیلی که از 

اوند نازل شده بود جز چند فصلی کم که خداوند به عنوان دلیل و طرف خد

                                                           

 .13إلبراهیم احمد خلیل، ص  والمسیحیة( الغفران بین اإلسالم 1)
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ها به کاربرد چیزی از آن باقی نماند. همین طور باقی ماندند تا حجت علیه مسیحی

از آن زمان مسیحیت آشکار  نیه مسیحی شد و قدرت گرفتندیقسطنط پادشاه این که

 1شد و دین خود را علنی کردند و دور هم جمع شدند.

ی دهدر رابطه با انجیل ها و تاریخ چهارگانه که منبع عقی رحمه اهللحزم ابن 

 : گویدها است، چنین میمسیحی

های مختلف آن های چهارگانه، چهار مرد معروف و مشهور در زمان)این تاریخ

اند، اولین تاریخ، تاریخی است که شخصی به نام متّی الالوانی )شاگرد را نوشته

آن را با  ؛رهایی حضرت مسیح  ( سال از3ز گذشت نُه )حضرت مسیح( بعد ا

واقع در شام نوشته است حجم آن بیست و هشت  2زبان عبرانی در سرزمین یهوذا

 3باشد.( ورقه با خط متوسط می11)

: تاریخی است که مارقش هارونی )یا مارقس( شاگرد شمعون پسر تاریخ دوّم

سال از رهایی و رفعت حضرت  طره نام داشت بعد از بیست و دونا که بایوح

مسیح آن را تألیف کرده است و آن را با زبان یونانی در شهر انطاکیه در سرزمین 

ذکر شده در باال( آنرا نوشته است بعداً ) گویند که شمعونروم نوشته است. و می

                                                           

 ( با اندکی تصرف.1/12/15( الفصل فی الملل والنحل البن حزم )1)

کرد و او را به دشمنانش تحویل داد  ( یهوذا یکی از دوست داران یسوع بود که به او خیانت2)

قطعه نقره، که بعد از خیانت خود را خفه کرد و خودکشی نمود. این یهوذا غیر  13در مقابل 

 هامش ..(. 1/12«: )الفصل فی الملل»یهوذای رسول است. 

ضمن کتاب عهد جدید و مزامیر  51الی  1صفحه از ص  53بار تصحیح در  11( انجیل متّی 3)

 چاپ شده است. 1352ه در سال تشکیل شد
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اسم خود را از اول آن پاک کرده و نام شاگردش مارقش را جایگزین آن کرده 

 ؛عیسی باشد. شمعون مذکور شاگرد ورقه با خط متوسط می 12 است، این تاریخ

 1بوده است.

: تاریخی است که شخصی به نام لوقا )پزشکی از اهل انطاکیه و تاریخ سوّم

بعد از این که « إقایه»شاگرد شمعول باطره( با زبان یونانی و در شهر خودش 

را تألیف کرد و تاریخ مارقش مذکور تاریخ خود را تألیف کرد لوقا هم تاریخ خود 

 2باشد.لوقا به اندازه تاریخ متّی می

ت بعد از شص ؛: تاریخی است که یوحنا پسر سبذایی شاگر مسیح تاریخ چهارم

نوشته « استیه»آن را با زبان یونانی در شهر  ؛چند سالی از رهایی حضرت مسیح  و

یل متّی را یوحنا شخصاً انج .صفحه با خط متوسط تشکیل شده است 12است. از 

 4و3از زبان عبرانی به زبان یونانی ترجمه کرده است.(

                                                           

از کتاب عهد  112الی  51صفحه از ص  21( انجیل مارقش شانزده بار تصحیح شده است 1)

 جدید و مزامیر.

 از کتاب عهد جدید است. 111الی  112الی ص  51بار تصحح در ص  12( انجیل لوقا 2)

 کتاب عهد جدید.از  122الی ص  113صفحه از ص  21بار تصحیح در  11( انجیل یوحنا 3)

 (.12 – 1/11( الفصل فی الملل )4)
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 محتويات و مطالب کتاب مقدس

مل دو پیمان و عهد ها( معتقد هستند که کتاب مقدس شااهل کتاب )مسیحی

 باشد: اساسی می

 : کتاب عهد قدیمعهد اول

یثاق و ی عهد، پیمان و میثاق است، یعنی کتاب بزرگ )تورات( ممنظور از کلمه

گذاری این عهد پیمانی را بیان کرده که این عهد و پیمان را از مردم گرفته است. نام

ربانی را به جا  ءعشا ؛ و پیمان به نام عهد قدیم به آن زمانی که حضرت موسی

 گردد.می ی بنی اسرائیل پاشید برآورد و خون آن را بر طایفه

نها بر این باورند که این عهد آ عهد قدیم عقیده و اعتقاد بنی اسرائیل است.

وحی  بوده و از طرف خدا نازل شده است. به همین خاطر عقیده، شریعت، قانون 

گیرند و برای شناخت و آگاهی از تاریخ و مسائل اخالقی خود را از آن می

 کنند.خودشان به آن استناد می

 عهد دوّم: کتاب عهد جدید 

به آن اشاره  1ربوط به چیزی است که پولسگذاری این عهد به نام عهد جدید منام

وع مسیحی بر روی صلیب مرده و خونش ریخته شده است به یسکرده است، که 

                                                           

 با اختصار. 13 – 15، ص والمسیحیة( الغفران بین اإلسالم 1)
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ترین عهد جدید است. کتاب ترین و عالی مقاموع شریفیساند همین خاطر گفته

 : یمات زیر استبزرگ عهد جدید شامل مسائل و تقس

 های چهارگانه که ذکر شدند.انجیل -1

و کارهای فرستادگان که از تاریخ پیدایش کلیسا و ظهور پولس اعمال  -1

 کند.صحبت می

باشد هایی برای کلیساها میها و راهنماییهای مقدس که شامل موعظهرساله -1

و تعداد آنها بیست و یک رساله است که چهارده رساله را پولس نوشته 

 1ند.نامهای کاتولیکی میاست. و هفت رساله ی دیگر آن را رساله

                                                           

( پولس در اصل اسمش شاول است، که قبالً یک یهودی متعصب بود و با مسیحیت مبارزه 1)

 ؛کرد بعداً مسیحی شد و به گمان خود تعالیم مسیحیت را مستقیماً از حضرت عیسی می

آمده  13الی  1ی نهم شماره گرفته است. همانطور که در کتاب اعمال الرسل اصالح شده

است: با این عبارت: شاول پیوسته تهدیدات و اعالم جنگ و کشتن را نسبت به شاگردهای 

هایی برای خواست رسالهرفت، و از او میها میکرد، پیش رئیس کاهنربّ و إله إعمال می

یسید، باآلخره فرصتی برای شاول پیدا شد که جمعی از زنان و مردان را به ی دمشق بنوجامعه

ایم، اورشلیم برساند، هنگام رفتن و پیمودن، در میان راه گفته شد که به دمشق نزدیک شده

ناگهان از آسمان نوری اطراف آن را فرا گرفت! بر زمین افتاد و صدایی را شنید که به او 

کنی؟ او گفت: سرورم شما کیستی؟ خدا )ربّ( به من ستم می گوید: شاول، شاول چرامی

کنی. برای شما سخت است که با لگد به گفت: من یسوع آن کسی هستم که تو به او ستم می

لرزید و متحیر و حیران بود گفت: یا رب چه پهلوی دیگران بزنی؟ شاول در حالی که می

ت: بلند شو، وارد شهر شو آن جا به تو خواهی که انجام دهم؟ رب )خدا( به او گفچیزی می

شود که چه چیزی الزم است انجام دهی! اما مسافرهایی که با او بودند همگی ایستاده گفته می
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 آيا کتاب مقدس )العهد الجديد( کالم خداست؟

وحی کرده  ؛زمانی که انجیل اصلی، همان انجیلی که خداوند آن را برای عیسی 

است به صورت کامل و موثق وجود ندارد همان طور که سابقاً اشاره کردیم آیا این 

                                                                                                                                           

کردند. شاول از زمین بلند کردند به هیچ کس نگاه نمیو ساکت بودند و آن صدا را گوش می

دستش را کشیدند و او را  دید پسشد در حالی که چشمانش باز بود ولی هیچ کس را نمی

خورد و نه چیزی اش را از دست داد و نه چیزی میوارد دمشق کردند سه شبانه روز بینایی

نوشید. در دمشق شاگردی به نام حنانیا بود خدا در خواب به حنانیا گفت: ای حنانیا! می

ت: بلند شو و به حنانیا جواب داد: با اشتیاق و عالقه فراوان بفرمایید یا رب: خدا به او گف

ای را جست و جو کن که در آن یهوذ ا مردی از ای که نامش مستقیم است برو و خانهکوچه

اهل طرطوس که اسمش شاول است وجود دارد چون او در حال نماز است. حنانیا رفت و 

وارد خانه شد و دستش را روی آن مرد گذاشت و گفت ای برادر شاول، خدا یسوع مرا نزد 

ام تا دوباره ببینی و درونت از روح ده است آن خدایی در راه بر تو ظاهر شده آمدهتو فرستا

القدس پر شود بدون تأخیر چیزی مثل پوسته وارد چشمش شد و فوراً بینایی به چشمانش 

گفت که مسیح پسر شد و میها میبرگشت و بلند شد و تکیه داد و فوراً داخل جمعیت

، با اختصار و پولس کسی 123الی ص  125هد الجدید، ص خداست. برگرفته از کتاب الع

است که مسئله تثلیث )سه خدا( را با حیله و دسیسه به میان آورد و گوشت خوک را حالل 

 ها را مباح اعالم کرد. و هیکل و شنبه و ختنه را باطل نمود. نگاه به التفاصیل فیکرد و حرام

 (.112 – 1/132األدیان. ) مقارنة
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نامند می ها قرار دارد و آن را کتاب مقدسانجیلی که هم اکنون در اختیار مسیحی

 کالم خداوند است؟

های چهارگانه را ثابت یا به عبارت دیگر چه چیزی تحریف و تغییر انجیل

 کند؟می

 : های مختلف بررسی کردتوان از جهتجواب این سؤال را می

 ها: تضاد اقوال انجیلیلفا

هر کس به کتاب عهد جدید نظری بیندازد به خاطر تناقضات زیاد آن میان اقوال 

 : گیرد. از جمله این تناقضاترا میهای چهارگانه حیرت و تعجب او را فیلانج

 : الف( مثال

 : آمده است 15از انجیل مرقس شماره در تصحیح دهم  -1

یک نفر که از خانه خارج شده بود و هنگام رفتن در جاده، باپا به پهلوی اسپش 

م تا زندگی ابدی را پرسید ای معلم صالح چه کاری را انجام دهمی زد از او می

 1بدست آورم؟

 : آمده است 11ازانجیل مرقس شماره  در تصحیح دهم -1

زنی؟ هیچ کسی جز اهلل صالح )یسوع به او گفت : چرا مرا صالح صدا می

 2نیست.

 : آمده است 11یوحنا شماره در تصحیح دهم در انجیل  -1

                                                           

 .35الجدید و المزامیر، ص  ( العهد1)

 .35( همان کتاب، ص 2)
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زهای صالح هستم و مسئول صالح خود را از چی )من مسئول و سرپرست

 1کند.بیهوده و خرافات دور می

گوید هیچ صالحی جز اهلل وجود یک دفعه منکر آن است که صالح باشد و می

ارزش و نادرست گوید او صالح است و تمام چیزهای بیندارد و مرتبة دیگر می

 : دهند دروغ استه او نسبت میکه ب

 ب( مثال دیگر

 : آمده است 13از انجیل مرقس شماره هم در تصحیح چهارده

گویم امروز در این شب قبل از آن چه حق است به شما می )یسوع به او گفت:

شناسم و انکار گویی که شما را نمیاین که خروس دو مرتبه بخواند سه دفعه می

 : آمده است 12وم انجیل لوقا شماره کنی. در حالی که در تصحیح بیست و دمی

خواند قبل از اینکه سه وز خروس نمیگویم امر: ای پطرس به شما می)گفت

 2شناسی.کنی که شما مرا میمرتبه انکار می

باشد چون هر زمانی نسبت یکی از این دو عبارت دروغ و تهمت و افترا می

 3ها قطعی است.خبری در مورد یک چیز تضاد پیدا کرد دروغ یکی از آن

 

 

                                                           

 .115( همان کتاب، ص 1)

 .153( العهد الجدید، ص 2)

( شفاء الغلیل در بیان آنچه در تورات و انجیل از تغییر و تحریف واقع شده است إلمام 3)

 ، با اختصار.23الحرمین الجوینی، ص 
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 :ج( مثالی دیگر

مده است که این عین آ 11ماره در تصحیح بیست و هفتم از انجیل متی ش

 : عبارت آن است

)در آن موقع دو تا دزد یکی از طرف راست و دیگری از طرف چپ با او به 

 1صلیب آویخته شدند.(

: )به همین خاطر این استو تصحیح دهم عین عبارت آن  22: و انجیل شماره

 2آن دو دزد که با او صلیب شدند از او ایراد گرفتند.(

 : تصحیح بیست و سوم آمده است 11ره قا شمادر انجیل لو

اش را آن جا با دو کرد جمجمه)زمانی که او را به آن جایی بردند که ادعا می

 3گناهکار دیگر یکی از طرف راستش و دیگری طرف چپش صلیب زدند.(

 : تصحیح بیست و سوم آمده است 13ره و باز انجیل لوقا شما

داد ن شده بودند دستش را روی آن تکان می)یکی از دو تا گناهکاری که آویزا

 4گفت : اگر شما واقعاً مسیح هستی پس خودت و ما را نجات بده!.(و می

 : با این عبارت 23شماره 

ترسید چون شما از خدا نمی)دیگری جواب داد و بر سر او داد زد و گفت: آیا 

 ست عین حکم ما را داری؟.(شما در

                                                           

 .23( العهد الجدید، ص 1)

 .23( همان کتاب، ص 2)

 .111( همان کتاب، ص 3)

 .112( همان کتاب، ص 4)
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ت است چون ما کاری انجام دادیم که مستحق )حکم ما عین عدال 21و شماره 

 1آن هستیم و اما این فرد کاری نکرده است و حکم اوعدالت نیست.(

گویم امروز : به شما میبا این عبارت: )پس یسوع حق به او گفت 21شماره 

 2بود.( دشما در فردوس با من خواهی

آن دو تا  گوید کهصاحب این کالم )یعنی لوقا در انجیل خود( صراحتاً می

ها به او ایمان داشت و با او مهربان دزدی که با اوبه صلیب کشیده شدند یکی از آن

کرد، در حالی که در انجیل داد و او را مسخره میبود ولی دیگری به او دشنام می

داند و : آن دو تا دزد هر دو کافر بودند و به او دشنام میگویدی به صراحت میمت

ند در حالی که این حادثه یک رویداد بیشتر نبوده و هیچ شکی کرداو را مسخره می

ها نیست و گویندگان آن به علت اختالف زمان آنها در دروغ بودن این واقعه

 3اند که به هیچ وجه جای یقین و اطمینان نیست!.(چیزهایی گفته

 هاستمانع تطابق و هماهنگی نسخه هالغات انجیل  : اختالفب

ای از کتاب مقدس ترجمة مثالً نسخه های مختلف است؛نسخهمقدس دارای  کتاب

کاتولیک است، نسخة دیگری ترجمه پروتستان است )که نسخه ملک جیمز اول 

های ها در جهان رونق بیشتری دارد( به همین خاطر ترجمهاست که از همه نسخه

انی های مختلفی برای این نسخه وجود دارد که موجب اختالف معزیادی با زبان

                                                           

 .112( همان کتاب، ص 1)

 .112( العهد الجدید، ص 2)

 ، با اختصار.22( شفاء الغلیل، ص 3)
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آن شده است و الفاظ زیادی از آن به صورت واضح و روشن بر این داللت دارند 

ابن تیمیه رحمه اهلل در شیخ اإلسالم که این مطالب، کالم و گفته خداوند نیستند. 

 :فرمایداین مورد می

های واضح و روشنی با هم دارند به طوری که هر های انجیل اختالف)نسخه

های انجیل بر یک لفظ واحد متفق نیستند. پس چه تمام نسخهیابد که عاقلی در می

کسی است که با هفتاد و دو زبان سخن گفته است؟ و آن چه کسی است که بر 

ها، دانشمندان وتمام کسانی که در هر نقطه از این تمام دنیا، بر پادشاهان، کشیش

کند و در کنند حکومت میی زمین زندگی میزمین سکونت دارند و در هر گوشه

ای از این کتاب مقدس را قرار داده است و تمام این تمام این نقاط از زمین نسخه

ظ این همه نسخه اتمام الفچطور ممکن است ها را با هم تطبیق کرده است؟ نسخه

که با هفتاد و دو زبان است در تمام أقطار زمین دارای یک لفظ متفق و بدون 

 1باشد؟!! اختالف الفاظ و معانی وجود داشته

 گوهاد و اختالف باطن و درون سخن: تعدج

می سواجرت ی مشهور خود با کشیش جیدر مناظره/ استاد احمد دیدات 

: ما مسلمانان شکی نداریم و برای ما ثابت است که سه گویدآمریکایی چنین می

نوع شاهد و گواه برای کتاب مقدس وجود دارد و این مطلبی است که نیاز به 

 : سی ندارد. این سه نوع عبارتند ازربحث و بر

 توان گفت کالم خداست.در کتاب مقدس مطالبی وجود دارد می -1

                                                           

 (، با اختصار.1/11(، )/( الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح البن تیمیه )1)
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 توان گفت کالم پیامبر است.در کتاب مقدس مطالبی وجود دارد می -1

آن چه خیلی واضح و روشن است این است که اکثر مطالب کتاب مقدس  -1

نی که آن چه را از از توضیحات مفصل شاهدان و گواهان عینی و ... از کسا

توانیم کالم یک اند تشکیل شده است، که این نوع را میاند نوشتهاو شنیده

 گذاری کنیم.تاریخ نویس نام

تاب مقدس گانة کها برای انواع سهپس خود را برای بررسی بعضی از این مثال

 ای از عین مطالب کتاب مقدس استنداز، مطالب زیر پارهبه زحمت و ناراحتی نیا

 : کندت به خوبی برای شما آشکار میو آن چه عیناً هدف من اس

دهم که از : پیامبری را برای آنها از میان برادرانشان قرار میگروه اول –الف 

دهم، پس آن ی متوسط و مثل شما باشد و کالم خود را در درون او قرار میطبقه

 گوید.( کنم به آنها میچه که من به او توصیه می

 ( 11: 11 هتنبی)

 من، من خدا هستم، برگزیده نیستم ... من اهلل هستم.  –ب 

 (11، 11: 21)اشعیا 

های زمین پیرامون من جمع شوید و خود را نجات ای مردمان تمام گوشه –ج 

 دهید، چون من اهلل هستم و کس دیگر غیر من اهلل نیست!

 (11: 22)اشعیا 

مالحظه کنید، درون یک متکلم  باطن و درون این متکلم را در جمالت گذشته

 کند ان کالم خداست.وحده و اظهار می
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 : گروه دوّم

فت )ایلی، ایلی لما یسوع با صدای بلند فریاد زد و گ 3نزدیک ساعت  –الف 

 : خدایا، خدایا چرا مرا ترک کردی؟ شبقتنی( یعنی

 23( العهد الجدید، ص 22: 15)متی 

شنوم ای ها این است که میة توصیه: ابتدای همیسوع به او جواب داد –ب 

 اسرائیل خدای ما واحد و یکتاست.

 1(11: 13)مرقس 

کنی، هیچ کس جز یک نفر صالح یسوع به او گفت چرا مرا صالح صدا می –ج 

 نیست و آن کس اهلل است. 

 2(11: 13)مرقس 

 : گرو سوّم

تا شاید  )از راه دور به درخت انجیر نگاه کرد که بر روی آن برگی بود، آمد

چیزی بیابد زمانی که به آن نزدیک شد جز برگ چیزی را نیافت چون آن زمان 

 وقت میوه دادن انجیر نبود. 

 3(11: 11)مرقس 

اکثریت محتوا و مطالب کتاب مقدس از این نوع سوم است که این کلمات 

 ی اوست.متعلق به یک شخص غایب و شخص سومی غیر از خدا و فرستاده
                                                           

 .131( العهد الجدید، ص 1)

 .35( العهد الجدید، ص 2)

 .133لجدید، ص ( العهد ا3)
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ها کالم خدا نیستند، و یابی که اینبّ این مطالب توجه کنی در میزمانی که به ل

 1های یک تاریخ نویس است.باشد، بلکه گفتهکالم یک پیغمبر هم نمی

 : پنجاه هزار غلط در کتاب مقدس!!د

تامبر پمجلة )أفیقو( )به معنی هوشیار باشید( به نقل از گروهی از گواهان در ماه س

: پنجاه هزار خود خبر مفتضحی را اعالم کرد که هایرهدر یکی از شما 1325سال 

 2غلط در کتاب مقدس وجود دارد.(

 کند: ها را از این هزارها غلط بیان میای از این غلطاستاد احمد دیدات عده

 3باشد(و به معنی باکره و دوشیزه می علیها السالمکلمة عذراء )لقب مریم  -1

( )به معنی زنی که به سن ةصبی ةامرأ)ای به لفظ های مختلف دفعهدر ترجمه

جوانی نرسیده است( وارد شده است و در جای دیگر بتول )ازدواج نکرده( 

 وارد شده است.

ی آفریده شده نیست، برای عبارت )مولود غیر مخلوق( متولد شده است ول -1

به کار رفته است و بعداً بعضی از دانشمندانشان در  ؛عیسی توصیف 

 ح کردند این عبارتها را حذف نمودند.هایی که تصحینسخه

                                                           

 .131 – 133( هل الکتاب المقدس کالم اهلل ألحمد دیدات، ص 1)

 .131 – 133( هل الکتاب المقدس کالم اهلل ألحمد دیدات، ص 2)

 ( مترجم.3)
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نامند، منظورشان از حساب مسیحی عقیده آن چه را حساب مسیحی می -1

های اصالح شده باشد، که آن را در نسخهتثلیث )خدایان سه گانه( می

 اند.حذف کرده

های اصالح شده عباراتی که دلیل بر باال رفتن یسوع به آسمان، در نسخه -2

اند ولی این حذف خیلی دوام پیدا نکرد و به دهاین صعود باشد حذف ش

های باشد به متن چاپ ؛اراتی که دالّ بر صعود حضرت مسیح سرعت عب

 بود. 1321از سال  جدید برگشت، این اتفاق بعد

شاره به حیوانی است ها )حمار السیرک( آمده است. که ادر یکی از انجیل -2

 1شده بود. زمان ورود به قدس بر آن سوار ؛که حضرت عیسی 

: گویدکند و میة گسترده اشاره میاستاد دیدات با حالت مسخره به این قضی

چطور است که خداوند از یک رویداد ناچیز مثل همین رویداد باال غافل نبوده 

ها نسبت به ننوشتن صعود پسرش است در حالی که از الهام تألیف کنندگان انجیل

 2به آسمان غافل بوده است؟!!

 

                                                           

 ، با اختصار.111الی  113( هل الکتاب المقدس کالم اهلل، ص 1)

 .15 – 12( نگاه به تحلیل دکتر نجاح محمود الغنمی با مرجع باال، ص 2)
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 ی مسيحيهاو مالحظاتی در مورد عقيده نکات 

ی است، ی جزئها که شامل چند مسألهبررسی کوتاه در رابطه با عقیده مسیحی

 : بارزترین آنها عبارتند از

 ی تثلیث )خدایان سه گانه(* عقیده

 : دایان است، آن سه خدا عبارتند ازآنها معتقد هستند که اهلل یکی از این سه خ

 .اهلل روح القدس –ج  .اهلل پسر – ب .اهلل پدر –الف 

ی کند که از چند مسئلهبحث و بررسی در مورد این عقیده ما را ناچار می

 : سی سخن به میان آوریم، این مسائلاسا

  ؛ ی تولد عیسیالً: مسئلهاو

قسمتی از آن حق و قسمتی نیز  ؛ها در مورد تولد حضرت عیسی اعتقاد مسیحی

 باطل است.

متولد شده و مخلوق  ؛قادشان این است که حضرت عیسی قسمت درست اعت

 است. مادرش مریم پاکدامن است.

 : ده استبا عبارت زیر آم 11در انجیل متی اصالح شدة اول شماره 
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اما تولد حضرت مسیح یسوع به این صورت باال بوده است، چون مریم مادر 

هم برسند مریم از مسیح برای یوسف خواستگاری شده بود ولی قبل از این که به 

 1روح القدس حامله شده بود. 

 : کندرا بیان می ؛قرآن کریم واقعیت تولد حضرت عیسی 

﴿: قال تعالی                          

                                    

                                      

                                     

                    ﴾ (11 -12: )مریم 

: آن هنگام نی قرآن، اندکی( از مریم سخن بگودر کتاب )آسما !ص)ای پیغمبر  

اش کناره ی شرقی )بیت المقدس برای فراغت عبادت( از خانوادهکه در ناحیه

اش از هر نظر برای ای میان خود و ایشان افکند )تا خلوت کدهگرفت، و پرده

ما جبرئیل )فرشتة( خویش را به سوی او عبادت آماده باشد دراین هنگام( 

هر شد مریم ای بر مریم ظافرستادیم و جبرئیل در شکل انسان کامل خوش قیافه

برم. اگر : من از )سوءقصد( تو به خدای مهربان پناه می)لرزان و هراسان( گفت

کسان است( )جبرئیل( پرهیزگار هستی )بترس که من به خدا پناه برده و او کسِ بی

)مترس که من یکی از فرشتگان یزدانم و( پروردگارت مرا فرستاده است تا  :گفت

                                                           

 .2( العهد الجدید، ص 1)
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وی و جسم و جان( ببخشم. ای از )نظر خلق و خ)سبب شوم و( به تو پسر پاکیزه

: چگونه پسری خواهم داشت در حالی که انسانی با من نزدیکی نکرده مریم گفت

ت )که بیان داشتی اما( : همان گونه اسرئیل گفتام؟ جباست و زناکار هم نبوده

پروردگار تو گفته است این )کار یعنی دادن فرزند بدون پدر( برای من آسان است. 

ای برای مردمان خواهم( او را معجزه)انجام این کار( به خاطر آن است که )می

کنیم و )وی را برای بندگان مخلص( رحمتی از سوی خود سازیم. دیگر کار انجام 

 برای بحث و گفت و گو نمانده است.( یافته است )و جائی

این است که گمان  ؛اما اعتقاد غلط مسیحیان در مورد تولد حضرت عیسی 

شماره  پسر خداست. این مطلب در انجیل لوقا اصالح شدة اول ؛کنند عیسی می

 : با این عبارت آمده است 12

آید و گفت: روح القدوس بر شما فرود می )مریم( )فرشته جواب داد و به او

افکند به همین خاطر قدوس پیدا شده از شما نیرو و قوت خدا بر شما سایه می

 1خواهد بود و پسر خدا نامیده خواهد شد.(

سیراب نشده  2تدلیل این گفتة مسیحیان این است که قلبشان از توحید ربوبی

است، اگر واقعاً به خدا ایمان داشتند، و اگر معتقد بودند که فقط خدا خالق و 

آفریدگار جهان و قادر و توانا بر هر چیزی است و فرمان و دستور او بین کاف و 

                                                           

 .111( العهد الجدید، ص 1)

( توحید ربوبیت: یعنی اعتقاد به اینکه خالق هستی و کائنات، رازق و نافع و ... فقط خداست. 2)

 )مترجم(
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اگر واقعاً به این  1شود.(نون است )منظور کُنْ فیکون یعنی خلق شو فوراً پیدا می

بدون پدر دلیل  ؛فهمیدند که تولد حضرت عیسی مطالب ایمان داشتند به خوبی می

و و همچنین دلیل است بر قدرت و توانایی ای است بر تنها خالق بودن او نشانه

 داند!!.خداوند بر چیزی که عقل محدود بشری آن را محال می

را از خاک بدون پدر و مادر خلق کرد خیلی  ؛آن کسی که حضرت آدم 

 ﴿: فرمایدن پدر خلق کند. خداوند میرا بدو ؛تواناتراز این است که عیسی 

                            ﴾     آل(

 (23: عمران

ی آفرینش آدم است که او برای خدا همچون مسأله ؛ی آفرینش عیسی )مسأله

درنگ پدید آمد.( سایر را از خاک بیافرید سپس به او گفت پدید آی و بی

رس این دروغ و تهمت ناروا که به خداوند مخلوقات و موجودات و جمادات از ت

﴿ :فرمایدشوند. خداوند میدهند دچار وحشت و اضطراب مینسبت می      

                              

                       ﴾  (31 – 11: )مریم 

خداوند مهربان برای خود فرزندی  :ندفتگ)یهودیان و مسیحیان مشرکان( 

ها گویند، نزدیک است آسمانای میواقعاً چیز بسیار زشت و زننده .برگرفته است

                                                           

 ( مترجم.1)
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ن بشکافد و کوهها به شدت درهم به خاطر این سخن از هم متالشی گردد و زمی

 دهند.فرو ریزد. از اینکه به خداوند مهربان، فرزندی نسبت می

﴿: فرمایدابن کثیر )رحمه اهلل( می ﴾  به معنی بزرگ است و﴿    

  ...﴾ های ناشایست و ناروا را از ها این گفتهیعنی زمانی که آسمان

شنوند نزدیک است متالشی شوند به خاطر د نسبت به خدا میهای فاسانسان

ها نیز عظمت و بزرگی خدا نزدیک بود دچار این حادثه شوند چون آسمان

و شاهد هستند  بر توحید و یکتایی خدا پایه گذاری شده اندو مخلوقاتی هستند 

و  و همسر ، فرزندکه هیچ اله و معبودی جز او نیست شریک همدم و شبیهی ندارد

نیاز است و هر چیزی که در این دنیا وجود دارد دلیل همتایی ندارد بلکه یکتا و بی

 1و یکتاست. و شاهد است که خداوند واحد

 ؛ دوم: خدا قرار دادن حضرت عیسی

ها خداست و دلیل آن –معاذ اهلل– ؛ها معتقد هستند که حضرت عیسی مسیحی

ثال بعضی باشد که برای مده میهای تحریف شبرای این سخن چند متن از انجیل

 : کنیمرا ذکر می

با این عبارت آمده است  11الی  11در تصحیح دهم از انجیل یوحنا شماره 

ها ها هم، سنگ را در دست گرفتند تا او را سنگسار کنند، یسوع به آن)یهودی

گو کرد شما را نزد پدرم عمال و کارهای زیاد و نیکو گفتپاسخ داد و در مورد أ

                                                           

 (.1/113( تفسیر القرآن العظیم، )1)
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ها کنید؟ یهودیواهم دید پس به خاطر کدام یک از این کارها مرا سنگسار میخ

کنیم بلکه به خاطر جواب دادند ما به خاطر عمل و کار نیک شما را سنگسار نمی

در حالی که شما انسان  کنیم،سخن کفرآمیز و اهانت شما به خدا سنگسارتان می

 دهی!هستی خودت را إله و خدا قرار می

که پدر او را مقدس کرده است و او را برای تمام جهان فرستاده است  آیا کسی

 کنی؟ گویی و به خدا اهانت میگویید شما سخن کفرآمیز میبه او می

دهم به ام پسر اهلل هستم؟ اگر من واقعاً کارهای پدرم را انجام نمیچون من گفته

باز هم به من ایمان  دهم شمامن ایمان نیاورید، ولی اگر آن اعمال را انجام می

آورید به آن اعمال ایمان آورید تا بدانید و بفهمید و ایمان داشته باشید که پدر نمی

 1در درون من است و من هم داخل او.

 رد آنها 

ها چیزی است که به خود خوبترین و نیکوترین دلیل برای رد عقیده مسیحی

ای بر ت خدا پردهدهند به خواسدر کتاب مقدسشان نسبت می ؛حضرت عیسی 

با چشمی جستجو گرانه آن را ندیدند چون اگر آن را  چشمانشان کشیده شد و

اند آن را کردند همان طور که در جاهای زیادی این کار انجام دادهبررسی می

 کردند.تحریف و تعویض می

هم شماره ی دوازداز این اقوال مطلبی است که در انجیل مرقس اصالح شده

 : ه استآمد 13و  13

                                                           

 .111( العهد الجدید، ص 1)
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 ها این است که ای اسرائیل بشنو،: ابتدای همة توصیهبه او جواب داد)یسوع 

خدای معبود ما خدایی واحد و تنهاست. و پروردگا خود را با تمام قدرت و با 

تمام وجودت و از صمیم قلب و از روی فکر و آگاهی دوست داشته باش. این 

 1وصیت اول است.

 : آمده است 1دهم شمارة در انجیل یوحنا اصالح شده هف

)و این زندگی ابدی است که شما را بشناسند، فقط تو به تنهایی معبود حقیقی 

ای و رسول خود و واقعی هستی و یسوع مسیح کسی است که تو آن را فرستاده

 2ای.قرار داده

 : آمده است 13حیح شده چهارم شماره در انجیل متی تص

ن برو، چون نوشته شده است فقط برای : ای شیطا)آن زمان یسوع به او گفت

 3پروردگار و معبودت سجده ببر و تنها او را عبادت کن.

های بینا که این سخنان را بررسی های آگاه و چشمسبحان اهلل ... کجایند عقل

ی هوشمند از خود ها بیندیشند؟ چطور انسانِ آزادهکنند تا آگاه شوند و در آن

یا یسوع  ؛های حضرت عیسی ت و اختالفات در گفتهپرسد که سرّ این تناقضانمی

 ها چیست؟ ولی !!!در انجیل

یه چقدر زیباست کالم و گفتار امام ابن القیم رحمه اهلل در معرض ردّ عل

اگر حکمت و خواست او تقاضا  –: )بر خداوندفرمایدها، آن جا که میمسیحی
                                                           

 .131( همان کتاب، ص 1)

 .112، ص ( همان کتاب2)

 .1( همان کتاب، ص 3)
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ن بیاید و مستقیماً کرد برای بندگانش آشکار شود و از کرسی عظمتش پاییمی

گاه یک زن نشود و در شکم الزم بود که وارد شرم –ها حرف بزند خودش با آن

او در میان ادرار و مدفوع و خون چند ماهی بماند و حاال که این کار را انجام داده 

ای کوچک که شیر بخورد و گریه کند خارج نشود، حاال الزم بود به صورت بچه

ه است الزم بود با مردم غذا نخورد و آب ننوشد و نخوابد، که این حادثه روی داد

نوشید الزم بود نه ادرار و نه مدفوع کند، در حالی که خورد و آب میاگر غذا می

کمال است و این صفات خاص او هستند، آن  خداوند تعالی دارای صفات جالل و

 ندارند. ها راصفات کمالی و جاللی که آسمانها و زمینش وسعت و گسترش آن

هاست. پس چطور است که فرج و کرسی او به اندازه گسترش زمین و آسمان

را دارد. پاک و منزه است خداوند سبحان  اوو شرمگاه یک زن وسعت و گسترش 

 1.(بیهودهاز این اقوال 

البته -: گویدی تثلیث مین در مورد عقیدههنگام سخن گفت مه اهللرحابن حزم 

)... پروردگار )ربّ( بعد از این که با  -کندمرقس نقل میاین مطلب را از انجیل 

 2ها صحبت کرد به آسمان صعود کرد و طرف راست اهلل نشست.(آن

شود خیلی ای است. این ربّ با اهلل جمع میاین شرک، یک شرک احمقانه

شوند، اولی نشیند! پس این دو ربّ و دو إله میعجیب است و طرف راست اهلل می

دیگری طرف  که نیرومندتر از دوّمی است چون بدون شک آن کستر و قوی

                                                           

 ، با اختصار.121 – 125( هدایه الجباری فی أجوبه الیهود و النصاری إلمام ابن القیم، ص 1)

 .112، ص 3شماره  12ی ( العهد الجدید مرقس اصالح شده2)



 ماهیت مسیحیت  11

راست او قرار داده شده است بلندمرتبه است از کسی که طرف راست او نشسته 

 است. 

 1بریم.از خواری و پستی به خدا پناه می

در مورد خدا قرار دادن  13و  3ی اول شماره در انجیل یوحنا اصالح شده

کند به ن نور حقیقی که هر انسانی را نورانی میآمده است، )آ ؛حضرت عیسی 

ی آن درست شد و جهان سوی جهان آمد. آن نور در جهان بود و جهان به وسیله

 2او را نشناخت.(

ها به خداست ی حماقتِ شرک ورزیدن آن: این هم نشانهگویدابومحمد می

و خدا است، او ی او دنیا آفریده شده است؟ اگر إله چگونه در دنیا است و بوسیله

ی او دنیا ساخته شود. و اگر دنیا را آفریده است و دیگر درست نیست که به وسیله

ی او دنیا آفریده شده است و آن را خلق نکرده است پس نه إله چنان چه به وسیله

هایی که دنیا ای است از وسیلهو خداست و نه خالق و آفریننده، بلکه آلت و وسیله

خداوند که چیزی را با آلت  پاک و منزه استآفریده شده است.  های آنبه وسیله

و وسیله بیافریند بلکه خلقت و آفرینش از طرف خدا همان طور که در وحی برای 

آمده است و در گفتارش هیچ گونه تناقض و  صرسول صادقش حضرت محمد 

﴿: فرمایدکه می اختالفی وجود ندارد، به این صورت است            

          ﴾  (11 :)یس 

                                                           

 (.121 – 1/113( الفصل فی الملل، )1)

 .113( العهد الجدید، ص 2)
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تنها این است که خطاب بدان هر گاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او »

 .«شود: بشو و آن هم میبگوید

 : مخلوط شدن و حلول سرشت خدایی با سرشت و طبیعت انسانیسوّم

د دو مسیح است!! یکی با سرشت و طبیعت الهی و مسیح نزد مسیحیان در آنِ واح

خدایی و دوّمی دارای سرشت انسانی، پس در بین دو طبیعت و سرشت قرار 

گیرد، یکی الهی و ازلی و دیگری انسانی، که بین آنها اتحاد و یکی شدن وجود می

دارد. و از طرف حضرت مریم پاکدامن اساس طبیعت الهی و انسانی به آن چسبیده 

 ش خورده است.و جو

ها ها در رأس آنیها از چند جهت به قول وحدت وجوداین گمان مسیحی

عربی شباهت دارد. که در دو کتاب خود به نام )الفصول( و )الفتوحات المکیه( ابن

 به آن اشاره کرده است.

 ردّ این مطالب

ز این که ها هم إله و معبود کامل است، هم انسان کامل. ولی إله قبل امسیح نزد آن

ی اتحاد ی اتحاد برسد إله است و انسان هم قبل از این که به مرحلهبه مرحله

تحاد إله تمام و انسان تمام گویند بعد از اها میبرسد انسان است. ولی مسیحی

باطل است. چون انسان از روح و جسم تشکیل شده است قولی د شد، و این خواه

د، این طور نیست که انسان فقط روح یا گوینو به مجموع روح و جسم انسان می

 فقط جسم باشد.
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اقعیت داشت درست بود اگر چنان چه اتحاد )حلول طبیعت الهی و انسانی( و

: مسیح نصفش سرشت خدایی و نصف دیگرش سرشت انسانی است که گفته شود

: مسیح انسانی کامل و فته شودو مرکب از هر دو تا است. ولی درست نیست گ

باشد و معلوم است اجتماع است، چون این جمعِ بین دو ضد می خدایی کاملی

 1الضدین )دو ضد با هم جمع شوند( محال است.

﴿: فرمایدکند، خداوند مین قضیه را با تفصیل بیان میوحی خداوند ای    

                           

                                       

                   ﴾   (112: )مائده 

: ای عیسی پسر مریم آیا تو به گفتخاطرنشان ساز( آنگاه را که خداوند و )»

ی که به جز اهلل من و مادر را هم دو خدای دیگر بدانید )و ما دو نفر را مردم گفته ا

دانم که دارای )خداوندا( تو را منزّه از آن می :( گفتعیسی)نیز پرستش کنید؟( 

ا بگویم )و بطلبم که وظیفه و( حق من شریک و انباز باشی، مرا نسزد که چیزی ر

گمان تو از آن آگاهی، تو )عالوه بر ظاهر گفتار نیست، اگر آن را گفته باشم بی

ولی من )چون انسانی بیش نیستم( از آن چه  –من( از راز درون من هم با خبری 

 هایی )و از خفایا وی رازها و نهانخبرم زیرا تو دانندهداری بیبر من پنهان می

 نوایای امور باخبری.(

                                                           

 ( با اندکی تصرف.1/113ن المسیح )( الجواب الصحیح لمن بدّل دی1)
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ها : که چه چیزی سبب شده است مسیحیکنیماکنون این سؤال را مطرح می هم

 را خدا قرار دهند؟ ؛حضرت عیسی 

ها، در از جانب مسیحی ؛روی در مورد حضرت عیسی و زیاده 1: غلوّجواب

 کند. همانطور که در انجیلحالیکه خود حضرت مسیح این غلوّ و افراط را ردّ می

: )یسوع به او گفت چرا مرا صالح گویدمی 81ی دهم شماره صالح شدهمرقس ا

 2زنی؟ هچ کس جز یک نفر صالح نیست و آن اهلل است.(صدا می

ها و اهل کتاب را با این صفت غلوّ و افراطی گری توصیف خداوند مسیحی

 ﴿: دفرمایکند، آن جا که میمی               

                            ﴾  

 (77 )مائده:

: ای اهل کتاب به ناحق در دین خود راه افراط و تفریط را مپوئید و از بگو»

اند و اند و بسیاری را گمراه کردهی که پیش از این گمراه شدهأهواء و امیال گروه

 اند پیروی نکنید.از راه راست منحرف گشته

را  ص: خداوند در این آیه حضرت محمد گویدمه اهلل میرحابن جریر طبری 

به این افراط گرایان  !ص: ای محمدفرمایدخطاب قرار داده است و می مورد

ارای انجیل هستند بگو در دین و آیین خود افراط و مسیحی که اهل کتاب یعنی د

                                                           

روی و افراط در هر چیزی ... غال فی الدین یعنی از حدّ آن گذشت. لسان ( غلوّ: یعنی زیاده1)

 (.2/113العرب البن منظور، مادة غال )

 .35( العهد الجدید، ص 2)
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 ؛تان و گفتارتان نسبت به حضرت عیسی چنین در سخنانروی نکنند همزیاده

روی نکنید و در اثر این افراط از حق تجاوز کنید و بسوی باطل افراط و زیاده

او بنده را خدا یا پسر خدا قرار دهید. بلکه بگویید  ؛روی آورید و در نتیجه عیسی 

بشو( است که خدا آن ) ی فرمان خدا کُنی خدا یعنی پدیدهی خداست و او واژه

را به مریم رسانده است و بدین وسیله عیسی را در شکم مریم پروراند او دارای 

 روحی است که از سوی خدا به کالبدش دمیده شده است.

 ری از مردم رااند و بسیاپس از هوی و هوس قوم و ملّتی که قبالً گمراه شده

از هوا و  ؛همچنین در مورد حضرت مسیح  .اند پیروی نکنیدنیز گمراه کرده

اند تبعیت و پیروی های قوم یهود که قبل از شما از راه هدایت گمراه شدههوس

 1نکنید.

تَطرونی َکما أَطرِت النصاری  ال»: فرمایدمی صمحمد  پیامبر اسالم حضرت

 .2«رسولُهنَا عبُدهُ فَقُولُوا عبدهللا وْبَن َمْریََم فَإِنَّما أَ ا

نکنید همان طور که  در من غلوبیش از حد مرا به ناحق  ،ای مسلمانان

ها عیسی پسر مریم را به ناحق و باطل بیش ازحد خودش مدح کردند، مسیحی

 ی خدا و فرستاده او.ی خدایم .بگویید بندهبلکه من عبد و بنده

 2حجر عسقالنی در کتاب خود فتح الباریاحمد بن علی بن  1امام حافظ

: شودطل و غیر واقعی وقتی گفته می: یعنی مدح و تعریف باگوید: أإلطراءمی

                                                           

 (.2/132( جامع البیان فی تفسیر القرآن البن جریر الطبری، )1)

 .21(، کتاب األنبیاء، باب رقم: 2/132( صحیح بخاری، )2)
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ی أطریت فالنا یعنی او را مدح و تعریف کردم و در مدح او افراط ورزیدم، فرموده

ِت النصاری ابن مریم»: فرمایدکه می صپیامبر  را  ها اویعنی این که آن «َکما أطرَّ

 3خدا و ... قرار دادند.

 : اعتقاد در مورد روح القدسچهارم

ای های مجسم یا تعدد است. أقنوم در اصل کلمهروح القدس اقنومی از اقنوم

نیاز است. و أقنوم الجسد سریانی به معنی شخصی که مستقل و از غیر خود بی

 گانه برای ذات اهلل تعالی است.ای از مراحل سهمرحله

ها معتقد رتدکس به خاطر این که مسیحیت کاتولیک به تعدد اقنوممسیحیت ا

ها معتقد هستند ها ضمن اعتقاد به تعدد اقنوماند. کاتولیکها جدا شدههستند از آن

ی واحد و متجسد دارای صفات ی اتحاد هستند و به خداکه در رتبه و درجه دارا

ه اقنوم روح القدس همان سه گانه ایمان دارند. مسیحیان ارتدکس مدعی هستند ک

ی سوم( کتاب تورات و انجیل از خطا و غلط هنگام اهلل خودش است. )مرحله

اند و به خاطر این عصمت غلطی در آن پیدا نوشتن معصوم و محفوظ بوده

 باشد.ها میالقدس از جانب مسیحیشود. این یک دیدگاه انحرافی برای روحنمی

                                                                                                                                           

( امام حافظ احمد بن علی بن حجر العسقالنی صاحب کتاب فتح الباری شرح صحیح 1)

 البخاری است .

 ( کتاب فتح الباری احادیث صحیح البخاری را شرح کرده است .2)

 (.2/233( فتح الباری)3)
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است، آن کسی که  ؛س حضرت جبرئیل امین اما در اسالم منظور از روح القد

 ﴿: فرمایدوحی آورد. خداوند می ؛از طرف خدا برای حضرت عیسی   

                               

                                 

   ﴾  (17: )بقره 

به یاد بیاورید آن گاه را که( ما به موسی کتاب )تورات(  ،)ای گروه یهودیان

مریم  جملة آنان( به عیسی پسر . )ازدادیم و در پی وی پیغمبرانی فرستادیم 

ی روح القدس )که جبرئیل ها و دالئل روشن بخشیدیم و او را به وسیلهمعجزه

است( تأیید نمودیم و نیرویش دادیم آیا )جز این است که( هر زمان پیغمبری )از 

اینان( بر خالف میل و آرزوی نفس شما چیزی را آورد گردن افراختید )و خود را 

ای دانستید که از او پیروی کنید و به این هم بسنده نکردید( بلکه عده بزرگتر از آن

 .«را تکذیب نمودید و دروغگو خواندید و جمعی را کشتید

 ی تثلیثحکم اسالم در مورد عقیدهپنجم: 

ی تثلیث نازل کرده جاد عقیدهها در ایخداوند وحی را برای ترساندن مسیحی

﴿: فرمایداست، او می                    
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                              ﴾  نساء( :

878) 

در دین خود غُلوّ نکنید )و دربارة عیسی راه افراط و تفریط  ،ای اهل کتاب»

نپوئید( و دربارة خدا جز حق مگوئید )او را به اوصاف ناشایستی همچون حلول و 

گمان عیسی مسیح پسر مریم اتحاد و اتخاذ همسر و انتخاب فرزند نستائید( بی

ران است و پسر خدا نیست آن گونه که شما ی خداست )یکی از پیغمبفرستاده

ی فرمانِ کُنْ( است که خداوند آن را به ی خدا )یعنی پدیدهپندارید( و او واژهمی

مریم رساند )و بدین وسیله عیسی را در شکم مریم پروراند( و او دارای روحی 

است )که( از سوی خدا )به کالبدش دمیده شده است( پس به خدا و پیغمبرانش 

مان بیاورید. )و الوهیت را خاص خدا بدانید و هیچ یک از انبیاء را در الوهیت ای

انباز خدا نسازید( مگوئید که )خدا( سه تا است )بلکه خدا یکتاست و جزء اهلل 

خدای دیگری وجود ندارد از این سخن پوچ( دست بردارید که به سود شما 

زندی داشته باشد. )چگونه نیست. خدا یکی بیش نیست که اهلل است و حاشا که فر

به انباز و زن و فرزند نیاز خواهد داشت.( و حال آن که از آنِ اوست آن چه در 

ها و آن چه در زمین است و کافی است )که تنها( خدا مدبّر )مخلوقات( آسمان

 .«خود باشد

ای سوزان و کمرشکن نسبت به بعد از هشدار باال حکم خداوند مانند صاعقه

 : شود. از جملهصادر و نازل می خاطر تغییر و تحریف دینشان ها بهمسیحی
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 ﴿: قوله تعالی -8                   

                           

                                

﴾   :(87)مائده 

گویند خدا، مسیح پسر مریم است کافرند. بگو به طور مسلّم، کسانی که می»

ی کسانی را که در روی ر مریم و مادر او و همهاگر خداوند بخواهد مسیح پس

ترین( کاری بکند )و جلو خدا تواند )کوچکزمین هستند هالک کند چه کسی می

ها و زمین و آن چه میان آن دواست. را بگیرد(؟ از آنِ خداست آن چه در آسمان

 .«آفریند و خدا بر هر چیزی تواناستهر چه بخواهد می

پوشانند و برای خدا فرزند ها حق را میین دلیل است که آنها به اکافر بودن آن

دانند خداوند به پیغمبرش را خدا می ؛قائل هستند و با دروغ و تهمت ناروا مسیح 

ها بگو، همان کسانی که بر من تهمت و به مسیحی صگوید ک ای محمد می ص

 دا است از راهگویند عیسی پسر مریم خبندند و به خاطر سخنشان که میافترا می

تواند در مقابل خدا کاری بکند، : چه کسی میاند بگوراست و هدایت گمراه شده

آن زمان که خداوند چیزی را اراده کند و بخواهد چه کسی توانایی دارد جلو آن را 

 بگیرد؟

تواند چیزی از اراده و خواست خداوند بکاهد؟ اگر خداوند چه کسی می

درش و تمام مخلوقات روی زمین را نابود و هالک بخواهد مسیح پسر مریم و ما

تواند جلوآن را بگیرد؟ خداوند سبحان به پیامبرش حضرت کند چه کسی می
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: اگر حضرت به این مسیحیان نادان و جاهل بگو !: ای محمدگویدمی صمحمد 

به گمان خودتان اهلل است )و این گونه هم نیست( زمانی که هالک و  ؛عیسی 

 توانست جلو آن را بگیرد!و مادرش آمد مینابودی خودش 

در حالی که مادرش از بین رفت و قدرت و توانایی دفع آن را نداشت پس در 

این مسائل پند و عبرت برای شما وجود دارد، اگر بخواهید پند بگیرید و اگر 

دارای عقل و فهم باشید، برای شما دلیل و حجّت است. و بدانید که حضرت 

و تنها خدا است که کسی  .ایر بنی آدم و انسانها بشر استمانند س ؛عیسی 

تواند بر او چیره شود، او را شکست دهد و کاری را که بخواهد جلوش را نمی

بگیرد، همیشه زنده است، نگهدار جهان وگردانندة امور آن است او کسی است که 

نده است و هرگز برد و همیشه زکند و از بین میمیراند و ایجاد میکند، میزنده می

 1میرد.نمی

 ﴿ و قوله تعالی: -2                     

                                 

             ﴾  (27: مائده.) 

گویند )خداوند در عیسی حلول کرده است و( بیگمان کسانی کافرند که می»

خدا همان مسیح پسر مریم است. )در صورتی که خود( عیسی گفته است، ای بنی 

گمان تید که پروردگار من و پروردگار شماست. بیای را بپرسخدای یگانه !اسرائیل

هر کس انبازی برای خدا قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام کرده است. )و هرگز 

                                                           

 (، با اندکی تصرف.132 – 2/132( جامع البیان، )1)
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نهد( و جایگاه او آتش )دوزخ( است. و ستم کاران یار و یاوری به بهشت گام نمی

 ندارند. )تا ایشان را از عذاب جهنم برهاند.(

گروهای مسیحی چه ملکیه، یعقوبیه و نسطوریه  خداوند در این آیات تمام

 اهلل است. ؛. چون معتقد هستند مسیح 1ده استدارقراکافر را باشد 

خداوند بزرگتر از این سخنان و پاک و منزّه است. در حالی که حضرت مسیح 

ی او هستم او ی خدا و فرستاده: که من بندهها پیشی گرفته و گفته استاز آن ؛

﴿ :ه در زمان بچّگی در مهد بر زبان آورد این بود که گفتاولین حرفی ک     

 ﴾  من اهلل یا پسر اهلل هستم، بلکه گفت :ی خدا هستم. نگفتمن بنده: ﴿          

        ﴾  (13: )مریم 

تاب انجیل را به من داده و مرا پیغمبر ی خدایم، کمن بنده :گفت (؛)عیسی »

 .«خود قرار داده است

 ﴿: قوله تعالی -1                      

                        ﴾  

 (.51: )مائده

گویند خداوند یکی از سه خدا است! )اعتقاد به بیگمان کافرند کسانی که می»

تثلیث( )در صورتی که( معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد )و خدا یکی بیش 
                                                           

گفتند: خدا تا آن مدت که میل داشت پیش ما بود بعداً به قوبیه: گروهی بودند که می( یع1)

گفتند: پسر خدا مدتی با ما بود بعداً آسمان صعود کرد. نسطوریه: گروهی بودند که می

 خداوند او را پیش خود برد.
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گویند دست نکشند )و از معتقدات باطل خود نیست( و اگر از آن چه که می

کافران آنان )که بر این اعتقاد باطل ماندگار بمانند( عذاب دردناکی  برنگردند( به

 «خواهد رسید.

ها نازل این آیه مخصوصاً در مورد مسیحی :گویدمی مه اهللرححافظ ابن کثیر 

شده است. مجاهد و غیر او در مورد شأن نزول این آیه اختالف نظر پیدا کردند، 

های سه گانه هستند که معتقد به أقنوم گویند منظور کفّار مسیحی استبعضی می

ها از پدر به سوی باشد، همة اینکه شامل اقنوم پدر، اقنوم پسر و اقنوم کلمه می

 گیرند که خداوند از این سخنان پاک و منزه و بزرگتر است.پسر سرچشمه می

 ؛: در مورد این مسیحیان نازل شده که حضرت عیسی گویندسدی و غیر او می

دانند و در نتیجه با این اعتبار اهلل را دو خدا با اهلل میعلیها السالم ریم و حضرت م

 1آورند.را سومین خدا به حساب می

ها از جهت عمل : کافر بودن مسیحیگویدشیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهلل می

ها ها انواع عبادتدهند، آنها است که بدون فهم و علم و آگاهی آن را انجام میآن

دهند و نسبت به خدا ا بدون اینکه از طرف خدا تعیین شده باشند انجام میر

 2گویند که نسبت به آن کمترین آگاهی و علم ندارند.چیزهایی می

. چیزی که ؛ها به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی : اعتقاد مسیحیپنجم

ت به دار آویخته شده اس ؛برند عیسی ها گمان میبسیار جای تعجب است مسیحی

                                                           

 (، با اختصار.1/11( تفسیر القرآن العظیم، )1)

 (.1/25( اقتضاء الصراط المستقیم، )2)
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و مرده و نفس و روح ناطق از او جدا شده است. و جسد و جسم او تبدیل به 

 ای بدون روح گشته است.جثّه

: )... أما یسوع به او شالق آمده است 12شماره  15اصالح شده  در انجیل متی

 1زد و او را تسلیم دشمن نمود تا به دار آویخته شود.(

 : همین مبحث باال آمده است 11ماره و در ش

)در آن زمان دو تا دزد با او به دار آویخته شدند، یکی طرف راست و دیگری 

 2طرف چپ.(

 : آمده است 11لْ تصحیح دوم شماره در موضوع اعمال رُسُ

های گناهکار و عاصی او را به دار آویختند و به قتل )... و با دستان انسان

 3رساندند.(

 رد این عقیده

داند. در انجیل را مردود می ؛دن حضرت عیسی ی به صلیب کشیده شانجیل عقیده

 : با این عبارت آمده است 23الی  13شماره  15ی متی اصالح شده

نمودند و سر خود را کردند به او اهانت می)و کسانی که از کنار او گذر می

گفتند ای کسی که تندیس و مجسمه را نابود کردی و در مدت دادند و میتکان می

                                                           

 .21( العهد الجدید، ص 1)

 .23( العهد الجدید، ص 2)

 .123( العهد الجدید، ص 3)



 21  ماهیت مسیحیت

گویی که پسر خدا هستی، از دار اعدام و ساختی اگر راست میسه روز آن را 

 1صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده!(

ها کجاست در حالی که این سخنان منطقی را از کتاب راستی عقل و فهم آن

 خوانند؟خود می

سازد که وارد ها خاطر نشان میی مسیحیهنگام ردّ عقیده مه اهللرحابن تیمیه 

عیسی( یعنی اینکه رشت انسانی )سرشت خدایی اهلل( به ناسوت )سشدن الهوت 

الهوت )رب( اوصاف و افعال او تغییر کرده است چون با ناسوت )جسد مسیح( 

مخلوط شده است. آن جسدی که بعد از خارج شدن روح از آن اوصافش تغییر 

کرده است. چون الهوت و ناسوت در نظر آنها یک نهاد و یک طبیعت واحد 

ند. پس تغییر ناگهانی که به خاطر کشتن و به دار آویختن برای ناسوت پیش هست

شود که کماالتی که مخصوص کند و سبب میآید نقص را در الهوت ایجاد میمی

ها تغییر ناگهانی را بر الهوت به خاطر اوست از او سلب شود. پس اگر فردی از آن

به انفصال و جدایی و استقالل کند این نفی از طرف او اعتراف کمال آن نفی می

 باشد.الهوت از ناسوت می

اما زمانی که گمان ببرند که الهوت به سبب مرگ از ناسوت جدا شده است 

بلکه به آسمان صعود کرده است، مسیح که خدای کامل و انسان کامل است طرف 

نشیند )ناسوت طرف راست الهوت.( این وضعیت مستلزم آن راست پدرش می

های دیگر فرق داشته اسوت مسیح در صفات و احکام با سایر ناسوتاست که ن

                                                           

 .23( العهد الجدید، ص 1)
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باشد و باید الهوت به خاطر اختالط و اتحاد با ناسوت صفات او تغییر کرده باشد 

 1و این محال است.

ی کالم، هرگونه تأویل برای تغییر ناگهانی بر ناسوت به سبب به دار خالصه

آید و حجّت و فاسد از آب در میآویخته شدن و همچنین در الهوت، تأویلی 

 دلیلی بر ضد خودشان خواهد بود.

﴿: فرمایدخداوند در این رابطه می                     

                                           

                                    

﴾  (851 – 857: )نساء 

تیم! در حالی که نه او که ما عیسی پسر مریم، پیغمبر خدا را کش و گفته ی آنان»

را کشتند و نه به دار آویختند ولیکن کار بر آنها مشتبه شد و )متردد گردیدند که 

اند و در این مورد با هم اختالف نظر پیدا کردند و( آیا عیسی یا دیگری را کشته

کسانی که دربارة او اختالف پیدا کردند )جملگی راجع به او در شک و گمانند و 

گویند و )باید بدانند که( یقیناً او را ندارند و تنها به گمان سخن می آگاهی به آن

اند )و قطعاً مقتول کس دیگری بوده است.( بلکه خداوند او را از دست آنان نکشته

ی واالئی رساند و خداوند چیره )است و بر هر کاری رهاند( در پیش خود به مرتبه

                                                           

( برای شرح و تفصیل این مطلب به کتاب )الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح( مراجعه 1)

 (.113 – 1/111شود. )
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دهد و سنجیده عمل حکمتی انجام میتواناست و( حکیم است. )هر چیزی را برابر 

 کند.(می

: زمانی که که گفتا( آمده است مدر روایتی از ابن عباس )رضی اهلل عنه

را به آسمان ببرد از میان دوستداران خودش که  ؛خداوند خواست حضرت عیسی 

ای خارج شد در حالی به او ایمان آورده بودند و تعدادشان دوازده نفر بود از خانه

رسد بعضی از شما دوازده بار به من : زمانی فرا میچکید گفتسرش آب می که از

: گفت ؛ده است. بعداً حضرت عیسی شود بعد از اینکه به من ایمان آورکافر می

ی من درآید و به جای من کشته حاضر است به شکل و قیافه کدام یک از شما

تر همه کم سن و سال شود و جایگاه او نزد خداوند مثل من باشد؟ جوانی که از

این سخن را تکرار کرد، باز  ؛بشین، دوباره حضرت عیسی  :بود بلند شد، فرمود

کرد، باز بشین، دوباره سخن باال را تکرار  :دوباره همان جوان بلند شد، فرمود

همان  تو :جواب داد ؛: من حاضرم، حضرت عیسی همان جوان بلند شد، گفت

یگاهت مثل من است. پس شکل و شمایل کسی خواهید بود که نزد خدا جا

که در آن خانه وجود از روزنة  ؛به او داده شد و حضرت عیسی  ؛حضرت عیسی 

ها آمدند و آن مردی را که شبیه حضرت داشت به آسمان کشیده شد. سپس یهودی

عیسی شده بود گرفتند و به قتل رساندند و بعد از قتل به صلیب کشیدند و بعضی 

مرتبه به او کافر شدند بعد از اینکه به او ایمان آورده بودند و به سه  از آنها دوازده

: خدا )اهلل( تا خواست با ما بود بعداً به آسمان گفتفرقه تقسیم شدند. گروهی می

: پسر خدا تا میل گفتندگویند. فرقه دوّم مییه میها یعقوبصعود کرد که به آن
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خود باال برد، این گروه نسطوریه نام  داشت با ما بود بعداً خداوند او را بسوی

 داشتند.

ی او با ما بود سپس خداوند او ی خدا و فرستاده: عبد و بندهگروه سوم گفتند

را بسوی خود برد و اینها مسلمانان هستند، ولی دو گروه کافران بر مسلمانان غلبه 

خاموش بود  را به قتل رساندند .اسالم پیوسته آنانکردند و پیروز شدند در نتیجه 

را به پیغمبری برگزید. این روایت با سند  صتا اینکه خداوند حضرت محمد 

 1صحیح از ابن عباس نقل شده است.

نزد خداوند خواهد ماند تا این که فرمان خدا در  ؛و پیوسته حضرت عیسی 

 صآخر زمان برای پایین آمدن او فرا رسد، پیامبر اسالم حضرت محمد 

َکماً عدالً فیکسُر ی نفسی بِیَدِه لَیوشَکنَّ أَْن ینزَل فیُکْم ابُن مریَم حَ َوالّذ»: فرمایندمی

حتی الیقبلهُ أحٌد، حتی تکوَن  یَفیَض المالُ تَُل الخنزیَر، ویََضَع الحرَب ویقالصلیَب، وَ 

 .«مافیهاخیٌر ِمَن الدنیا وَ  ةُ الواحد ةُ السجد

به ه پسر مریم قسم به آن کسی که جان من در دست اوست، نزدیک است ک

خاطر اجرای حکم و عدالت در میان شما نازل شود و صلیب را بشکند و خوک را 

بکُشد، جنگ و جدال را بردارد و مال و ثروت را بطور مساوی و برابر برای همه 

قرار دهد بطوری که کسی طالب آن نباشد و وضعیت طوری گردد که تنها یک 

 2ر آن است بیشتر ارزش داشته باشد.سجده برای خدا از تمام دنیا و آن چه د

                                                           

 (.252 – 1/252م آورده است. )( حافظ ابن کثیر این روایت را در تفسیر القرآن العظی1)

 (.2/132( صحیح بخاری، کتاب أنبیاء، باب نزول عیسی ابن مریم، )2)
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ورة نساء را در این مورد س 851: اگر دوست دارید آیة فرمایدمی سابوهریره 

﴿ :قال تعالی بخوانید،                         

        ﴾   و کسی از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از مرگ

گیرد و ارتباط او با این جهان، ی مرگ قرار میخود )در آن دم که در آستانه

ای از برابر چشمش ها تا اندازهگردد و پردهضعیف و با جهان بعد از مرگ قوی می

)اما دیگر آورد بیند( به عیسی ایمان میرود و بسیاری از حقایق را میکنار می

فرصت از دست رفته است و ایمان و توبه پذیرفته نخواهد شد( و روز رستاخیز 

ی خدا بوده دهد که او تنها بنده و فرستادهگواه بر آنان خواهد بود )و شهادت می

 است و رسالت آسمانی را ابالغ کرده است.( 

ی أُمتی فَیمکُث یَْخُرُج الُدّجاُل ف»: فرمایدمی صباز پیامبر اسالم حضرت محمد 

أربعیَن الأَدری أربعین یوماً أو أربعیَن شهراً أو أربعیَن عاماً فیبعُث هللاُ عیَسی اْبَن 

 1«بُن مسعوٍد فَیطلبهُ فَیهلکهُ... ةُ مریَم کأنّهُ عرو

دانم چهل روز، در میان امت من دجال خواهد آمد به مدت چهل، حال نمی

شود بعداً خداوند عیسی پسر مریم دگار میچهل ماه، چهل سال، معلوم نیست، مان

گردد و پسر مسعود است و دنبال دجال می هکند که شبیه عرورا مبعوث می

 رساند... .(سرانجام او را به قتل می

مرده و خداوند ناین است که او  ؛ی مسلمانان در مورد حضرت عیسی عقیده

وان و قدرت پیدا نکردند تا مستقیماً ایشان را بسوی خود باال برده است و یهود ت

                                                           

 .112(، حدیث شماره: 2/1121( صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب خروج الدجال، )1)
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او را به صلیب بکشند بلکه بر آنان مشتبه شد و یک نفر دیگر را به جای او به قتل 

 رساندند و سپس به صلیب کشیدند.

ای بسیار منحرفی دچار عقیده ؛ها در مورد وفات حضرت عیسی اما مسیحی

ه خاک سپرده : او به صلیب کشیده شد و به قتل رسید پس بویندگشدند، آنها می

شد و بعد از سه شبانه روز از قبرش بلند شد و به آسمان صعود کرد!!! همانطور که 

 : آمده است 1الی  8شماره  22تصحیح در انجیل لوقا 

دم زنانی که مقداری کافور همراه داشتند و تعدادی )در ابتدای هفته، اول سپیده

دیدند که سنگِ روی قبر آن  ها بودند نزد قبر او آمدند،از مردم نیز همراه آن

چرخیده است، وارد قبر شدند ولی جسم و جسد خدا یسوع را ندیدند، در این 

ها حال که زنان متحیر و سرگردان بودند دو مرد با لباس آراسته و مزیّن پیش آن

 ها ترسیدند و سرشان را پایین انداختند و به زمینی آنایستادند، زنان با مشاهده

کنید؟ ها جستجو میای را در میان مرده: چرا زندهد، آن دو مرد گفتندکردننگاه می

او این جا نیست بلکه بلند شده است! بیاد آورید چگونه با شما حرف زده در 

: الزم است پسر انسان تسلیم گویددور شده و نزد خداست، او میحالی که از شما 

ه شود و در روز سوم گروهی از مردم عاصی و گناه کار شود و به صلیب کشید

 1های او را بیاد آورید و بعداً از سر قبر او برگشتند.بلند شود. این گفته

 : گویدیدات به دنبال مطلب باال میاستاد احمد د

 ها پاره شده بودند؟چرا آن سنگ چرخیده شده بود؟ چرا کفن

                                                           

 .112( العهد الجدید، ص 1)
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: چون محال است یک جسم مادی محسوس خارج شود و سنگ درب جواب

تواند در خارج از قبر راه برود در رد، و همچنین یک بدن طبیعی نمیقبر را بگی

 1اند!ها او را پوشاندهحالی که کفن

د و وشمی خدا بود چطور به صلیب کشیده  ؛اگر چنان چه حضرت مسیح 

دهد و شود؟ و هیچ گونه حرکتی از خود نشان نمیمیرد و به خاک سپرده میمی

سانی کامل است چطور بعد از مرگ بلند و از قبر حرکت است؟ و اگر انکامالً بی

 رود؟!چرخد و او هم میشود؟ سنگ قبر او میخارج می

 : گناه و کفارة آنششم

 –به این خاطر به صلیب کشیده شد  ؛ها معتقد هستند که حضرت عیسی مسیحی

باشد که خداوند او را در  ؛ی گناه حضرت آدم تا کفاره –البته به گمان آنان 

ت از خوردن آن درخت منع کرد ولی او از آن خورد، آن بهشتی که بشریت بهش

یا یسوع نجات دهنده و جان فدا  ؛برند که مسیح وارث آن بود! آنها گمان می

 است.

 : شودها به سه دسته تقسیم میسیحیی فدا )آزاد کردن، رها نمودن( نزد معقیده

 گناه اصلی -8

کند که قصاص باید با ایجاب می ایمان و اعتقاد به اینکه عدالت خدا -1

 ریختن خون باشد به خاطر بهای گناه!

                                                           

 .12 – 11احمد دیدات، ص  –( من دحرج الحجر 1)
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ایمان و اعتقاد به این که یسوع مسیح با مرگ خود بر روی صلیب بهای  -1

تمام گناهان مردم را پرداخته است و قربانی شدن عیسی تنها راه نجات 

 اند.ی کسانی است که به او ایمان آوردهبرای همه

عد از مسیح به این شیوه است که شخص گناهکار نزد کاهن اما کفاره گناهها ب

کند. بعد از اعتراف گناهان او بخشیده رود و گناهان خود را برای او بازگو میمی

شود. ولی از ها در طول حیات و زندگی چند بار تکرار میشود. این اعترافمی

ب به آن حداقل یک دفعه الزم و واجب شده است. و برای این مطل 8285سال 

آمده است، استناد  22و  22های چه که در انجیل یوحنا اصالح شدة بیستم شماره

 1کنند.می

)و زمانی که گفت این جوانی بسیار شاداب است و به آنها گفت به روح 

القدس روی آورید، هر کسی از شما طلب آمرزش گناهانش را بکند بخشیده 

تراف نکند، گناهانش ماندگار خواهد شود و هر کس گناهانش را نگه دارد و اعمی

 2شد.

غسل تعمید هم این گونه است که افراد با فرو رفتن در آب یا پاشیدن آب 

روی فرد با نام پدر و پسر و روح القدس به نیّت پاک کردن نفس از گناهان و 

 3گیرد.اشتباهات صورت می

                                                           

 .22و اإلسالم، ص  النصرانیة( 1)

 .121( العهد الجدید، ص 2)

 با اندکی تصرف. 232، ص الموسوعة المیسرة فی األدیان والمذاهب المعاصرة( 3)
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 رد این عقیده

که  ؛ر زندگی حضرت عیسی ی نادرست و خیالی داین تهمت ناروا و این توصیه

همیشه با شاگردانش بوده دیده نشده است، حتی به صورت خواب هم چنین 

چیزی از طرف او انجام نگرفته است. و اصال چنین چیزی به صورت شک و 

گمان نیز در زندگی او روی نداده است. چون این مسائل درست چیزهای خیالی و 

 1آرزوهای نفسانی هستند.

 ص ها دربارة حضرت محمدسیحیتقاد م: اعهفتم

های خود به آن در بعضی از گفته؛ها علی رغم این که حضرت عیسی مسیحی

 کنند.را انکار می صاشاره کرده است نبوّت حضرت محمد 

 هارد آن

آمده  88ماره ی سوّم شی مطالبی که در انجیل متی اصالح شدهاین مسأله به وسیله

 : شوداست رد می

دهم، ولی بعد از من می 2خاطر توبه کردن، با آب، غسل تعمید )من شما را به

تر است و کسی است که من لیاقت و شایستگی آید که از من قویپیغمبری می

 3ندارم حتی کفشهایش را بردارم.(
                                                           

 .22واإلسالم، ص  النصرانیة( 1)

( غسل تعمید در صفحات قبل به آن اشاره شد که عبارت است از : شستشو دادن کودک و 2)

 جم(باشد. )مترغیره به نام پدر و پسر و روح القدس می

 .5( العهد الجدید، ص 3)
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از انجیل نقل  صابن القیم رحمه اهلل چند سند در مورد نبوّت حضرت محمد 

 : کند، از جملهمی

: من خواهم رفت و فارقلیط روح حق، ستدارن خود گفت)حضرت مسیح به دو

آید، از جانب خود با شما صحبت نخواهد کرد، بلکه آن چه که به به میان شما می

دهد، شما هم کند. او دربارة من شهادت و گواهی میشود بیان میاو گفته می

یزی دهید. چون شما از طرف مردم با من هستید و او هر چدربارة من شهادت می

را که آماده کرده باشد به به شما خبر خواهد داد. فارقلیط به زبان آنها لفظی از 

الفاظ حمد است، حاال ممکن است منظور احمد، محمد، محمود یا حامد یا چیز 

 1دیگری باشد.

 ﴿: فرمایدخداوند هم در این مورد می          

                 ﴾ (857: )اعراف  

کنند از دهم به( کسانی که پیروی میبه ویژه رحمت خدا را اختصاص می»)

و  (داندپیغمبر أمی که )خواندن و نوشتن نمی (صمحمد مصطفی )فرستادة خدا 

 بند.یاوصف او را( در تورات و انجیل نگاشته می)

 ﴿ :فرمایددر جای دیگر خداوند می              

                                   

                     ﴾     (6: )صف 

                                                           

 .22( هدایه الجیاری، ص 1)
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: ای بنی اسرائیل! من زمانی که عیسی پسر مریم گفت (و خاطرنشان ساز»)

ی خدا بسوی شما بوده و توراتی را که پیش از من آمده است تصدیق فرستاده

محمد( است مژده اید و نام او احمد )کنم و به پیغمبری که بعد از من میمی

( همراه با معجزات روشن و صمجتبی دهم، اما هنگامی که آن پیغمبر )احمدمی

 : این جادوی آشکاری است.ئل متقن به پیش ایشان آمد گفتنددال

 1«کاَن آخُر َمْن بَشََّر بی عیسَی اْبَن مریمابراهیم، و ةُ أنا دعو»: فرمایدمی صپیامبر 

ی مرا داده است و آخرین کسی که مژده من فراخوان حضرت ابراهیم هستم،

 عیسی پسر مریم بود.

اهلل اکبر ... خداوند حق را ثابت خواهد کرد و آن چه باطل و پوچ است با 

 ﴿ :دستور و فرمان او از بین خواهد رفت. قال تعالی          

                      ﴾ ( : 81انبیاء.) 

اندازیم و حق مغز سر خواهیم و( حق را به جان باطل میبلکه )ما چنین نمی

شود. و ای بر شما پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود میباطل را از هم می

ترائی که بر هدفی جهان و از افکنید، )از بی)ای کافران( به سبب توصیفی که می

 بندید.(ی او میخدا و فرستاده

 

                                                           

( حدیث صحیحی است که ابن عساکر آن را آورده است. و شیخ ألبانی در کتاب صحیح 1)

 .1252(، شماره: 1/15الجامع آن را تأیید کرده است. )
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 هاتأمالتی بر عبادت مسيحی

ها ند که بارزترین آنها چندین مفاهیم غلط و نادرستی درمورد عبادت دارمسیحی

 : عبارتند از

 گیری، دل از دنیا کندن و ازدواج نکردن: گوشهأوالً

اند خود بوجود آوردهها آن را در راه و روش ترین چیزهایی که مسیحیاز مهم

گیری و دل از دنیا کندن و ازدواج نکردن است، راستی منظور و هدفشان از گوشه

 کنید؟ایجاد این روشها چیست؟ شما چگونه فکر می

یابیم که اصل رهبانیت از ریشه و زمانی که به فرهنگ لغت مراجعه کنیم در می

و  1ی عبادت کردن استی رَهَبَ به معنی ترسید است و الترهیب به معنکلمه

خود مشغول عبادت است و به یک )صومعة(  گویند که در دیرراهب به کسی می

 2رهبان مسیحی تبدیل شده است.

                                                           

 ( ماده رَهَبَ.135 – 1/132( لسان العرب )1)

اختمان( راهنما و عالمت راهب است و صومعه من  البناء )جای بلند از س الصومعة( 2)

گوید: صومعه از أصمع به معنی معین شود به خاطر نازک بودن باالی آن، سیبویه مینامیده می

 (.2/1231و جمع شده است. لسان العرب ماده صمع )
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اصل أَلتَّبَتُّلْ به معنی قطع شدن است، و تبتل قطع شدن و دست کشیدن از دنیا 

 1باشد، به معنای دوری از زنان و ترک ازدواج است.به خاطر عبادت خدا می

اند که بر ها در حال حاضر روش رهبانیت را در پیش گرفتهپس مسیحی

: فارغ شدن برای عبادت بطور های زیر استوار است: از جملهها و عالمتنشانه

ی وادار کردن اجباری جسم به انجام کاری که مافوق طاقت کامل، آن هم به وسیله

خواندن زیاد، و با اکراه و  و توان آن است. عذاب دادن آن با روزه گرفتن و نماز

زور نفس را وادار کردن به این نوع عبادتها، و دوری از دنیا با ترک کردن 

توجهی نسبت به ثروت و دارایی و توجه ها و ترک زینت و آرایش، بیسرگرمی

برای  ناو لباس و  ترک ازدواج، دلیل آن نکردن به خوردن و آشامیدن و نوع غذا

: از ها وجودداردهای تحریف شدة آنیلنصی است که در انجانجام این کارها چند 

 : آمده است 25و  22های ششم شماره یجمله در انجیل متی اصالح شده

)هیچ کس قدرت و توان خدمت به دو سید و آقا را ندارد، چون یا نسبت به 

یکی بغض وکینه دارد و دیگری را دوست دارد یا همیشه مالزم و همنشین یکی 

توانید هم به خدمت خدا و هم به خدمت کند، نمیدیگری را تحقیر میاست و 

در زندگی خود به آن چه  :گویممال و ثروت بپردازید، به همین خاطر به شما می

پوشید نیز توجه چنین به آن چه که مینوشید اهتمام نکنید و هممیخورید و که می

 2نکنید و ... .(

                                                           

 ( ماده بتل.1521 1/1523( لسان العرب )1)

 .12( العهد الجدید، ص 2)
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 : آمده است 81و  1ره: ح شده دهم شمادر انجیل متی اصال

آوری نکنید و برای سفر و راه توشه در مناطق خود طال و نقره و مس را جمع

برندارید، دو دست لباس و کفش و عصا را تهیه نکنید چون کسی که این وسایل 

 1ها استفاده کند.شود از آنرا تهیه کند مجبور می

 : ده استآم 82ح شده نوزدهم شماره دوباره در انجیل متی اصال

ای متولد شوند که همین طور مادرزادی به صورت إِختهپیدا می 2هایی)... إِخته

هایی پیدا اند و اختهها را إِخته کردهشوند که مردم آنهایی پیدا میاند، و اختهشده

اند. شوند که خودشان به خاطر عظمت پروردگار آسمان خود را اخته کردهمی

 3کار را دارد آنرا قبول و انجام دهد. کسی که توان و قدرت این

ه ازدواج نکردن کوتاهی ها در رهبانیت خود هرگز برای تشویق مردم بمسیحی

: همان طور که نص باال آن را بیان کرد و کار به جایی رسیده که در قرن اندنکرده

یازدهم میالدی پاپ هفتم گریگوری دستوری را صادر کرد که واجب است تمام 

راهبان کوچک و بزرگ ازدواج را تحریم کنند و مجرد باشند، تا صفات  کشیشها و

 کاهن بودن آنها کثیف نشود.

                                                           

 .11( العهد الجدید، ص 1)

 اند و توان مردانگی را از دست داده است.هایش را کشیده( کسی که خایه2)

 .22( العهد الجدید، ص 3)
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طولی نکشید بدون رنج و ناراحتی در قرن سیزدهم میالدی کار به جایی رسید 

که مجرد بودن و تحریم ازدواج به عنوان یک نظم در کلیساهای کاتولیک مقرر شد 

 1زن و مرد تطبیق گردید. ها و راهبانِو بر تمام کشیش

 رد این عقیده و نظریه

و  ازدواج فطرت و سرشت انسانی را بسیار ضعیفترک در واقع ترک دنیا و 

﴿: فرمایدکند. خداوند میسست می                     

  ...﴾ (21: )روم 

د مردمان را بر آن سرشته است. نباید خلقت خدا را این خلقتی است که خداون»

 «تغییر داد.

منع شدن از ازدواج تکلیفی است مافوق توان انسان، هرچند که انسان دارای 

ای بلند و همّتی باال هم باشد، چون میل به ازدواج یکی از خواستهای روحیه

داده است.  فطرت و سرشت انسان است. که خداوند بزرگ آن را در وجود او قرار

کند و با روش حالل که همان پس یا آن را به سمت و جهتی صحیح هدایت می

کند و با کند و یا این که عرصه را بر آن تنگ میازدواج است آن را کنترل می

رسد در نتیجه ه خواهد کرد تا این که به نقطة انفجار میفسرکوبی و امتناع آن را خ

 گیرد و راه حرام و کج را خواهد پیمود.یجهت مخالف و نادرست را در پیش م

                                                           

 مراجعه کنید. 52واإلسالم، ص  النصرانیة( به کتاب 1)
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های دَیْرها هایی که بوی گند آن در تاریکیتر بگوئیم رسوائیواقعیتها و صحیح

کند! آن جا که محمد را ثابت می گسترش پیدا کرده است، شکست )ترک دنیا(

 کند.ها را بیان میعزّت الطهطاوی قسمتی از آن

...( تأثیر بسیار بدی را بر جای گذاشته است.  مخالفت با تعالیم باال )ازدواج و

ها اوج گرفته و بحث پیرامون آن بند و باری در میان مسیحیبطوری که فساد و بی

کتابها را لبریز کرده است. مؤلف کتاب الفاریاق بعضی از این فسادها را توضیح 

 : کنیممقدار بسیار اندکی اکتفا میدهد و ما به می

ازدواج کرده بود، پاپ به  س با مرکیز طوسکانیپاپ استوزر سرجیو -8

ای را به دنیا آورد و آن بچه را نزد خود در محل ماروزیا رسیده بود و بچه

 استقرارش در واتیکان، پرورش داد.

شرم و پ یوحنای دوازدهم که أکطافیانوس نام داشت فردی فاسد و بیپا -2

جمع بسیاری از حاکمان م ی او تشکیل شد، در اینحیا بود، مجمعی برای محاکمه

آلمان و ایتالیا حضور داشتند و هم چنین چهل أسقف و هفده کاردینال در کلیسای 

القدیس بطرس حضور داشتند، او متهم بود که چند زن را به فساد کشانده است، 

فوت کرد.  ریزی پس از زایمانها که إیتنت نام داشت بر اثر خونیکی از این زن

: طناب را به گردن یکی از مقامات روحانی )مطرنیه( انداخته د کهاتهام دیگر این بو

ای را برایش آماده کند او هم به اجبار کار است تا با زور و اکراه نوجوان ده ساله

 منافی عفت را با آن نوجوان ده ساله انجام داد.
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مجمع تشکیل شده، خلع و عزل او را اعالم کردند، و پاپ هشتم لیو را جانشین 

خره پاپ دوازدهم یوحنای جنایتکار در حالی که در آغوش و بغل کردند. باآلاو 

 زنی بود کشته شد که قاتل شوهر آن زن بود.

پاپ پانزدهم کلیمنفنوس در شهرهای فینی و لیون برای جمع آوری پول  -2

 اش را به همراه داشت.زد و بدون هیچ شرم و حیایی معشوقهگشت می

وحنا به نام گذشتگان خود برخاست و گویند پاپ بیست و سوم یمی -2

های کلیسا را فروخت در حالی که او هم کافر و هم همجنس وظایف و مسئولیت

  باز بود.
زمانی که پاپ چهارم إِینوصت مجمع سیزدهم را برای اِمپراطور فردریک  -2

دوّم تشکیل داد و حکم کفر او را صادر کرد، حکم کفر امپراطور رد شد و پاپ را 

 1رشوه هر کدام چند بار و ... متهم کردند. به زنا و

باشد، اما تأثیر آن بر جامعه، ها میاین آثاری است که متعلق به شخص راهب

تأثیری بسیار منفی خواهد بود، از جمله دور شدن پدر ومادر و فرزندان و خانواده 

اعی از هم دیگر، قطع رابطة اقوام و خویشاوندان، و از هم پاشیدن ارتباطات اجتم

و انسانی را نیز در پی خواهد داشت. پس غفلت از این جاذبه )ازدواج( در سرشت 

ی دیگری ندارد. به همین خاطر خداوند انسان جز نابود شدن فرد و اجتماع نتیجه

حکیم در دین اسالم پاک، ترک کردن دنیا و ترک ازدواج رادر مواقع ضروری هم 

 ممنوع کرده است.

                                                           

 .111واإلسالم )بطور خالصه(، ص  النصرانیة( با استفاده از کتاب 1)
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کند نقل می صز پیامبر حدیثی را ا سبن مسعود  در صحیح بخاری عبداهلل

نا عّن فنها 1: أال نستخصی؟لیَس لَنا شیٌء فَقُلناوَ  صُکنّا نَغزو مع النبی »: گویدمی

﴿: م قرأَ علینابالثوِب ث ةذلک، ثم رخص لنا أَْن ننکَح المرأ               

             ﴾2 ( :17مائده) 

 صای بودیم و ما دسترسی به زنانمان نداشتیم به پیامبر در غزوه صبا پیامبر »

دهی که خود را إخته کنیم؟ او ما را از این کار منع کرد، بعداً به : آیا اجازه میگفتیم

ها به صورت نکاح متعه ازدواج کنیم )البته بعداً این نوع نکاح تا با زن ما اجازه داد

: ای این آیه را برای ما تالوت فرمود با صراحت تمام حرام اعالم شد( سپس پیامبر

ای را که خداوند برای شما حالل کرده است بر خود حرام مؤمنان چیزهای پاکیزه

مقررات الهی تخطی نکنید(  )و از حدود نکنید و )از حالل به حرام( تجاوز ننمائید.

 دارد.زیرا که خداوند متجاوزان را دوست نمی

با توجه به این که اصحاب رضوان اهلل علیهم اجمعین به سبب سفرهای طوالنی 

باز هم به  صو دور شدن از زنان خود، نیاز مبرم به مسائل زناشویی داشتند پیامبر 

زیادی را به دنبال نند چون إِخته کردن فسادهای ها اجازه نداد که خودرا إِخته کآن

کند و : تعذیب و ناراحتی زیاد برای شخصی که خود را إخته میدارد. از جمله

گردد، از بین دچار ضرر و زیان شدن بطوری که بعضی اوقات سبب هالک او می

                                                           

ست. قاموس فقهی، )سعدی ابوجیب، ص ها( اخصاء: یعنی إخته کردن به معنی درآوردن بیضه1)

11.) 

 ( صحیح البخاری.2)
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رفتن مردانگی او، دگرگون ساختن خلقت و آفرینش خدا، ناسپاسی نسبت به 

ا، و شباهت پیدا کردن به زنان، چون این تغییر و دگرگونی تا زمان مرگ نعمت خد

و برای همیشه باقی خواهد ماند و درست نخواهد شد و بعد از إِخته شدن دیگر 

ها به آن ص. پیغمبر اسالم 1هرگز امیدی برای برگشتن به حالت اولیه نخواهد ماند

َص لَنا أْن »: نمایدصحیح می متوجه راه و جهتی ها رادهد بلکه آناجازه نمی ثم رخَّ

بلکه اجازه داد که از نکاح متعه استفاده کنیم. )البته این قانون  «بالثوب ةَ ننِکَح اْلمرأ

ها و اعتدال، بعداً با صراحت قرآن و حدیث حرام شد.( با توجه به این واقعیت

ها و دهد چون این غریزههای فطری را میدین اسالم جواب غریزه و جاذبه

باشد. کاری که رهبانیت ها باعث استقامت حیات و زندگی هر فرد میجاذبه

ها برای پیاده کردن آن در زندگی خود با شکست مواجه شدند، این از یک مسیحی

ها و های فطرت مثل حب طعام و نوشیدنیی جاذبهطرف و از طرف دیگر، بقیه

ها و سرکوب نمودن و دوری نگیری رهبانیت از آمالکیت و ثروت، کناره لباس و

 ای نخواهد داشت.ها جز تمرد و عصیان و سرپیچی نتیجهها و حرام کردن آناز آن

آن چه را که رهبانیت در مورد ازدواج گفته است ممکن است در سایر 

های فطرت نیز گفته شود، در این مورد شایسته است بعضی از نکات مهم آن جاذبه

شمن سرشت و فطرت انسانی است، چون راهبان را از را بیان کنیم. رهبانیت د

ها را وا کند و آنکسب مال و طلب روزی و جمع آوری ثروت و مال منع می

دارد که اموال مردم را با ظلم و ستم بخورند به طوری که کلیسا مظهر می

                                                           

 (.3/113( مراجعه شود به فتح الباری، )1)
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ای ثروت آن از دارائیهای وسیع و گستردهثروتمندی و خوشگذرانی شده است!! 

چنین از طریق جمع آوری زکات و ضرب یسا مالک آن است. و هماست که کل

ها و وصیّتهایی است که بیشتر اوقات مردم قبل از مرگشان برای کلیسا سکه

چنین ثروتمندی ها تضمین شود. همنویسند تا در روز آخرت بهشت برای آنمی

هایی بود که برای بخشش گناهان مردم درست کلیسا از طریق ضرب سکه

 ای بود برای معاف شدن از شرکت درها وسیلههایی که خریدن آنکردند، سکهمی

ای برای بخشش گناهان گذشته ها وسیلهجنگهای صلیبی، و بعداً خریدن این سکه

و آینده بدون نیاز به توبه شد. و یا اگر کسی با ظلم و زور چیزی را بدست آورده 

 به و رضایت صاحب اصلی نیست.ها دیگر نیازی به توباشد با خریدن این سکه

مالی جمع کند یا کلیسایی بسازد  خواست ثروت وهر زمانی که پاپ می

کرد و آن را در میان پیروان خود توزیع هایی را برای بخشش گناهان چاپ میسکه

های شرکت یا اوراق ها را بفروشند، درست مانند کسانی که سهمکرد تا آنمی

ها جای خالی وجود داشت تا فروختند، روی آن سکهشانس و بخت آزمایی را می

شد نوشته شود، یکی از فروشندگان روی اسم آن کسی که گناهش بخشیده می

ها و گناهها : با مرتکب شدن تمام جرمها این عبارت را آویزان کرده بودسکه

 1شود.ها بهشت برای او تضمین میی سهیم شدن در این سکهبوسیله

﴿: فرمایدها میاینخداوند در مورد                

                      ...﴾ (22: )توبه 

                                                           

 .111 – 151، ص والنصرانیة( مراجعه به کتاب اإلسالم 1)
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ناحق  ای مؤمنان بسیاری از علماء دینی یهودی و مسیحی، اموال مردم را به»

دارند. )و از اطمینان مردم نسبت به خود خورند ودیگران را از راه خدا باز می می

نمایند. ای مؤمنان شما همچون کنند و از پذیرش اسالم ممانعت میسوءاستفاده می

 («ایشان نشوید و مواظب علماء بدکردار و عرفاء ناپرهیزگار خود باشید

ها ها و رهبان از مسیحیبار از یهودی: احفرمایددی در تفسیر این آیه میس

ن مسیحی هستند. علما و دانشمندا یناست، رهبان عبادت کنندگان مسیحی و قسیس

﴿: فرمایدخداوند می         ﴾    (12: )مائده 

( و این بدان خاطر است که در میان مسیحیان، کشیشان )باالترین رتبة روحانی

 راهبانی وجود دارند.

مقصود و هدف ترسیدن از علماء و دانشمندان بدکردار و عابدان گمراه است، 

 1خورند.ی دین میها دنیا را بوسیلهچون این

گیری را از روی هوا و هوس خود به ا در واقع این رهبانیت و گوشههمسیحی 

 بود. ها تعیین و واجب نشدهوجود آوردند و از طرف خدا برای آن

﴿: فرمایدخداوند می                         

                                      

                                       

        ﴾    (27: )حدید 

                                                           

 (.1/121( تفسیر القرآن العظیم، )1)
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پیروان عیسی رهبانیت سختی را پدید آوردند که ما آنرا بر آنان واجب نکرده »

و لیکن خودشان آن را برای بدست آوردن خوشنودی خدا پدید آورده بودیم 

بودند )و بر خویشتن نذر نموده بودند( اما آنان چنان که باید آن را مراعات 

( ایمان آوردند پاداش در خورشان ص نکردند، ما به کسانی که از ایشان به )محمد

. )و سزای اعمال بد دادیم ولی بیشترشان )از راه راست منحرف و( خارج شدند را

 «خود را دیدند.(

اش گیری که مخالف فطرت و سرشت سالم است نتیجهاین تشدد و سخت

بینیم که اسالم این جنبه را هالکت است. به همین خاطر می بدون شک نابودی و

 در وجود انسان رعایت کرده است.
یسألوَن عْن  صالنبی   رهٍط إِلی بیوِت أزواجِ  ةُ ثالث: جاَء قالَ  سفَعْن أنِس بن مالک 

ا أُخبُروا کأنّهُْم تقالّوها فَقالوا صِِ النبی  ةعباد قْد ُغفَرلَهُ  ص أیَن نحُن مَن النبیّ وَ  :فلَمَّ

: أصوُم الّدهَر قاَل آخرُ ّما أنَا أصلّی اللیَل أبداً، وَ أ :، قاَل أحدهُمْ !ما تأّخرَ مْن ذنبِه وَ  ماتقّدمَ 

ْم أنتُ »: فقال صعتزُل النساَء فالأتزوُج أبداً، فجاَء رسوُل هللا أنا أ :قاَل آخرُ َوالأفطُر، وَ 

ِ َوأتقاُکْم له، لکنی أصوُم وأفِطر، وأُصلی هللاِ الذیَن قلتُْم کذا وکذا أما و  إنّی أَلَْخشاُکْم هلِلّ

 1«أتزّوُج النساَء، فمّن َرغَب عْن سنّتی فلیَس منّی.وأرقُد، و

های همسران پیامبر روه سه نفری به خانهیک گ هفرماید کمی سمالک  بنأنس 

ها سؤال کردند، از آن صآمدند و در مورد عبادت و بندگی آن حضرت  ص

زمانی که برایشان توضیح داده شد و از عبادت او آگاه شدند عبادت و بندگی خود 

را نسبت به پیامبر خیلی کم دانستند و به هم دیگر گفتند که ما عبادتی نداریم! ما 

 اش بخشیدهگناهان گذشته و آینده صکجا؟ در حالی که پیغمبر  صپیامبر  کجا و

                                                           

 (.5/1( صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، )1)
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 : من تمام شب را از اول آن تا صبح برایشده است! یکی از این سه نفر گفت

گیرم و افطار نخواهم کرد. : هر روز روزه میخوانم، دیگری گفتهمیشه نماز می

آمد  صاهم کرد. پیامبر کنم و هرگز ازدواج نخومن از زنان دوری می :سومی گفت

(؟ قسم به اهلل من و فرمود شما بودید این طور و آن طور گفتید )مطالب باال را

ترسم و دارای تقوای بیشتری هستم ولی در عین حال از خدا می بیشتر از شما

خوابم، و با زنان ازدواج خوانم و میکنم، نماز میگیرم و افطار هم میروزه می

ز سنّت و روش من روی گردان باشد از امّت من نیست. با کنم پس هر کس امی

های سرشتی، دین  اسالم از روی و اعتدال در برخورد با غرائز و جاذبهاین میانه

شود. اسالمی که تکالیف تعبّدی را طبق توان انسانی و سایر ادیان متمایز و جدا می

دارد و آن را از  بشری برای بندگان گذاشته است. بطوری که با غرائز همراهی

 یابد. ءی بلندی از بزرگی ارتقادارد تا به درجهآلودگی پاک می

اسالم بطور کامل غرایز را آزاد نساخته و افسار آن را آزاد نکرده است. نه به 

طور کامل جلو خواسته های آن را گرفته است، بلکه به وجود این غرایز اعتراف و 

ای در ین کرده است تا عنصر سازندهبرای آن توجیه صحیح و جهت درست تعی

 جامعه باشد نه عنصر ویران کننده و هالکت و نابودی.

 : به بردگی کشیدن مردان دین از طرف کلیسادوّم

از چیزهایی که باید بر آن گریست این است که کلیسا سلطه و قدرت عجیبی را بر 

ه بردگی گرفته مردان آن حاکم کرده است به طوری که با بدترین شیوه آنها را ب

است. و برای درست بودن و شرعی جلوه دادن این سلطه و قدرت به بعضی از 
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ح کنند، برای مثال در انجیل متی اصالهای تحریف شده استدالل مینصوص انجیل

گویم، هر چه را : )آن چه حق است به شما میآمده است 81شده هیجدهم شماره 

شود. و هر چه را در روی گه داشته میها نیز نروی زمین نگه دارید در آسمان

 1شود.(ها نیز آزاد میزمین رها و آزاد کنید، در آسمان

 : شودهم که نکاتی از آن برداشت میای ممسئله

، به طوری که در معارف و در اعتقادات خویش آزاد نیست مسیحیفرد  -8

ند، بلکه کند دخل و تصرف کدانش خود همان طور که عقلش او را راهنمایی می

اند. هر چشم و قلب او به دو لب و دهان رئیسش که همان کاهن باشد بسته شده

شود که گفته است. و زمانی کاهن به فردی بگوید مسیحی نیست در جا همان می

 شود.اگر به او بگوید مسیحی است فوراً مسیحی می

 فهمد،نصوص کتاب مقدس را نمی صحیحدارای فهم و شعور  حتی انسان -2

د، تا از منحرف شدن از آن را از رؤسای کلیساها یاد بگیربلکه باید فهم و معنی 

ی دیگری ندارد. د و شنونده جز اطاعت وظیفهو سالم محفوظ بمانایمان صحیح 

را منتشر کرد که در  ایی سرگشادهمیالدی نامه 8162پاپ در کشور روم در سال 

شد و بگوید درست است که کلیسا اش این با: هر کس نظر و عقیدهآن آمده بود

مطیع و فرمانبردار قدرت کشوری باشد خدا او را لعنت می کند. همین طور تمام 

کنند لعنت کرده کسانی را که کتاب مقدس را برخالف رأی و نظر کلیسا تفسیر می

                                                           

 .21د، ص ( العهد الجدی1)
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قیده و عبادت پروردگارش بودند. وهمچنین  هر کس که معتقد باشد نسبت به ع

ی پاپ نامه 8161ن و نفرین قرار داده است. در سال مورد لعآزاد است 

ی دیگری را منتشر کرد که در آن به مسلمانان اعالم کرد که بهای رهایی سرگشاده

از نفوذ کلیسا فقط با جان و مالشان خواهد بود. لذا بر مسلمانان الزم است نظرات 

 1خود را نسبت به کلیسا تغییر دهند و کوتاه بیایند.

 گی از این بدتر؟پس چه برد

در بخش گذشته اشاره کردم که تمام راهبان اموال مردم را به ناحق و باطل با 

آور های خندهی ضرب سکهخورند، از جمله به وسیلههای گوناگون میروش

های بخشش گناهان. شاید خیلی مناسب باشد که در اینجا بحثی در مورد این سکه

 : آور داشته باشیممضحک و خنده

 : های بخشش گناهان به صورت زیر استتوای واقعی سکهمح

)پروردگار ما یسوع مسیحی به شما رحم کند ای ... )نام آن شخص که سکه را 

شود(! به خاطر تمام ناراحتیهایی که یسوع خرد نوشته میبرای بخشش گناهان می

ده ی قدرت فرستادگی که به من داکند. من بوسیلهکشیده است شما را حالل می

ها، احکام و کارهای کلیسا که بر شما واجب بود و شده است از تمام قصاص

کنم. همچنین از تمام افراطها و گناهان و خطاها هر چند ای گذشت میانجام نداده

ای شما را بزرگ باشند با هر دلیلی که صورت گرفته باشند و مرتکب آنها شده

                                                           

 .125واإلسالم، ص  النصرانیة( 1)
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ای پدر مقدس ما پاپ معلوم و کنم با اینکه ارتکاب این گناهان برحالل می

 مشخص هم باشد.

های گناهان وتمام کارهایی که باعث توبیخ و مالمت شما تمام کثافت کاری

کنم. ها را محو و نابود میای در این فرصت همه آنها را انجام دادهشود و آنمی

هایی که ظاهراً ملزم به تحمل رنج و مشقت آن بودی از شما بر تمام قصاص

دهم و شما را به قدسیان نزدیک ارم. دوباره شما را در اسرار کلیسا شرکت میدمی

نمایم، آن پاکی و نیکویی که کنم. دوباره شما را وارد طهارت، پاکی و نیکی میمی

هنگام غسل دادن با شما خواهد بود. به طوری که هنگام مرگ آن دری که به خاطر 

شود بر روی شما بسته خواهد شد. و گناهان به محل عذاب و انتقام منتهی می

 شود.باشد برای شما باز میشادی می دری که منتهی به فردوس و بهشت اعال و

ها ها و بهرهو اگر چنان چه سالهای طوالنی در این دنیا زنده باشی، این خوشی

بدون اینکه تغییر کنند تا آخرین لحظات زندگیت با نام پدر و پسر و روح القدس 

 1ا ماندگار خواهد شد.برای شم

تر؟ چه چپاول و غارتی از این ای از این زشتراستی چه کار زشت و بیهوده

تر است؟ که به نام دین این چنین کاالهای خود را به مردم بدتر و زشت

های ساده و غافل و ناآگاه کنند!! با این کارها به عقلفروشند و دنیا را کسب میمی

روند؟ کرامت های ناراضی که هرگز زیر بار پستی نمیقلخندند! کجایند عمردم می

                                                           

 (.1/122دکتر احمد  شبلی، ) –األدیان  مقارنة( 1)
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شریک و حاکم و و شأن انسانی کجاست؟ کجاست آزادی؟ آیا جز اهلل که تنها و بی

 رس است، کسی دیگر حق بخشش گناهان را دارد؟!!حساب

ها پرسش ی این بردگی از جانب راهبان نسبت به مسیحیزمانی که از نتیجه

﴿: خواهیم شنید ی توبهسوره 28ی هکنیم جواب را از آی         

                                

          ﴾. 

، علماء دینی و راهبان خود را هم به خدایی (ودیان و راهبان عالوه بر خدایه»)

کنند اند )چراکه علما و راهبان حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل میپذیرفته

برند سخنان نمایند و دیگران هم از ایشان فرمان میگذاری میو خودسرانه قانون

گردند راهبان مسیحی افزون دنبالشان روان می دانند و کورکورانه بهآنان را دین می

های ی کتابشمارند. )در صورتی که در همهبر آن( مسیح پسر مریم را نیز خدا می

ی پیغمبران الهی( بدیشان جز این دستور داده نشده است آسمانی و از سوی همه

ز شرک جز خدا معبودی نیست و او پاک و منزّه ا ا خدای یگانه را بپرستند،که تنه

 دهند.ها را انباز قرار میورزی و چیزهایی است که ایشان آن

ها دهند وآن چه را برای آنها خدایان و شریکهایی را با خدا قرار میمسیحی

 کنند.ها اطاعت میحالل یا حرام کنند از آن

های مسیحی و راهبان بر مردم و به بردگی گیریم تسلط روحانیمی پس نتیجه

ها و مراسم معین و تقدیم کردن شعارهای دینی با واجب کردن روشکشیدن آنها 

و حرام کردن حاللها و حالل کردن حرامها، و اطاعت و پیروی بدون چون و چرا 
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ها بدون شک از طرف خدا نبوده و ی اینو کورکورانه و بدون اندیشه و ... همه

هر اطاعت دیگری که اند. این اطاعت و پیروی و یا خودشان آن را به وجود آورده

منجر به معصیت خدا شود، درست همان شریک قراردادنی است برای خدا که در 

 ی گذشته معین شده است.ی شریفهآیه

بوده حرام  اند و یا حاللهای بارز آن چه را که حرام بوده، حالل کردهنمونه

 : اند عبارتند ازنموده

 حالل کردن خوردن گوشت خوک -1

: امپراطور قسطنطنیه بعد از اینکه مسیحیت را گویدطهطاوی میمستشار محمد ال

ها ظلم و ستم کرد. به ها را بسیار آزار داد و به آنقبول کرد و وارد آن شد یهودی

ها شک و ها در مسیحی بودن آنها نیز مسیحی شدند، ولی مسیحیهمین خاطر آن

یشنهاد کرد که آنها رابه قسطنطنیه به امپراطور قسطنطنیه پ 1گمان داشتند، بطریک

ی خوردن گوشت خوک امتحان کند. چون خوردن گوشت خوک در تورات وسیله

ها را ذبح خورند، پس دستور بده که خوکها آنرا نمیحرام شده است و یهودی

شود که کنند و گوشت آن را بپزند و از آن بخورند، هر کس نخورد روشن می

بطریک را قبول نکرد  ولی امپراطور پیشنهاد اوهمچنان بر یهودیت خود پابرجاست.

: اگر گوشت خوک در تورات حرام شده است پس چطور برای ما و به او گفت

. ولی اصرار بیش از حد !درست است گوشت آن را بخوریم و آن را به مردم بدهیم

بطریک باعث شد که امپراطور متقاعد شود و گوشت خوک را حالل بداند. بطریک 

                                                           

 ها است. )مترجم(( بطریک روحانی طراز اول مسیحی1)
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آن چه را که در تورات بوده ابطال کرده است  ؛حضرت عیسی  :به او گفت

وتورات جدیدی را نازل کرده که انجیل نام دارد. داستانی را از پولس برای 

بیند که این خواب : پطرس خوابی میور نقل کرد که محتوای آن این بودامپراط

ی حالل بودن است و با همین خواب گوشت خوک را حالل عالمت و نشانه

 کنند.می

: آمده است 85الی  1های دهم شمارهی در بحث اعمال الرسل اصالح شده

ها مسافر بودند و به شهر نزدیک شدند پطرس تقریباً ساعت )فردای آن روز که آن

شش بر روی بام رفت تا نماز بخواند، خیلی گرسنه بود، دوست داشت چیزی 

ده کنند، غایب شد. دید که بخورد، زمانی که مشغول بودند چیزی را برای او آما

آسمان برایش باز شده و ظرفی بسیار بزرگ که چهار طرفش چیزی دور آن پیچیده 

های و به زمین بسته شده است برایش نازل گردید. که در آن ظرف تمام جنبده

های آسمانی وجود دارد. ندایی زمین و حیوانات وحشی و انواع خزندگان و پرنده

: نه، لند شو، ذبح کن و بخور، پطرس گفتد ای پطرس باز آسمان او را صدا ز

دهم! چون هرگز چیزی را که ناپاک و هرگز، ای پروردگارم این کار را انجام نمی

: آن چه خدا آن را و گفته شد ام. برای بار دوّم این صدا آمدکثیف باشد نخورده

 1پاک کرده است شما آن را ناپاک مکن.

                                                           

 .151و   151( العهدالجدید، ص 1)
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ها با یک رؤیا ثابت حرام کردن نزد مسیحی توجه کنید چگونه حکم حالل و

شود، با این ادعا که از طرف روح القدس الهام شده است. روشن است که می

 شریعت و احکام دینی با خواب و رؤیا منسوخ نخواهد شد.

و ما بعد آن  87جم شماره ی پندرانجیل متی اصالح شده ؛خود حضرت مسیح 

پیامبران دیگر را باطل و نقض کنم،  ام تا دینمان نکنید که من آمده: )گگویدمی

تر کنم. آن چه حق است ها را کاملام آنها را منسوخ کنم، بلکه آمدهام آننیامده

برای شما خواهم گفت، تا زمان نابودی زمین و آسمان یک حرف و یک نقطه از 

خواهد  ی دین از بیندین و آیین نابود نخواهد شد و اگر چنان چه نابود شود همه

های کوچک را به جا نیاورد و آن را باطل کند رفت، هر کس یکی از این توصیه

تر و حقیرتر فراخوانده ا کوچکهومردم را همان طور یاد دهد، در ملکوت آسمان 

 1شود.می

با نص صریح بیان  7مبحث سفر الالوبین تصحیح یازدهم شماره  تورات در

 3و2کند که تمام گوشت خوک حرام است.می

                                                           

 .13( العهدالجدید، ص 1)

 .51( النصرانیه و اإلسالم، ص 2)

﴿کند: خوک را حرام اعالم می ( قرآن کریم نیز صراحتاً خوردن گوشت3)        

                                          

         ﴾   :مشرکان و یهودیان و دیگران حرام  آن چه را که( »151)بقره

دانند حرام نیست بلکه( خداوند تنها مُردار و خون و گوشت خوک و آن چه نام غیر خدا می
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 باطل کردن حکم ختنه -2

محل و جایی است که از شرمگاه پسر بچّه یا دختر بچّه بریده « الختان»منظور از 

 1به معنی قطع کردن است.« الختن»شود. و می

هایی است که فطرت و سرشت انسانی آن را ختنه کردن یکی از سنّت

 2طلبد.می

به حال آن را واجب  تا ؛های آسمانی از زمان حضرت ابراهیم و تمام دین

 اند.کرده

 : کندا در بحث سفرالتکوین بیان میتورات حکم ختنه کردن ر

: ... این عهد و پیمان من است، آن پیمانی که باید بین )خداوند به ابراهیم گفت

آیند محفوظ بماند، هر مردی از شما من و تو و بین نسل آینده که بعد از تو می

گاه مرد برداشته شود که این نشانه و پوست روی شرمباید ختنه شود، باید گوشت 

و عالمت عهد و پیمان بین من و شما خواهد بود. اما آن مردی که پوست روی 

                                                                                                                                           

شود( بر شما حرام کرده ها سر بریده می)هنگام ذبح( بر آن گفته شود )و به نام بتها و شبیه آن

حرام بخورد( در صورتیکه  است. ولی آن کسی که مجبور شود )به خاطر حفظ جان از اشیاء

مند )به خوردن و لذت بردن از چنین چیزهایی نباشد.( و متجاوز از حدّ )سدّ جوع هم( عالقه

 گمان خداوند بخشنده و مهربان است.نباشد گناهی بر او نیست، بی

 ( ماده ختن.1/1131( لسان العرب )1)

اُد وتقلیُم األظافر ونَْتُف اإلبط وقص الفطرةٌ خمٌس: الختان واالستحد»فرماید: می ص( پیامبر 2)

ها، گاه، گرفتن ناخنبرداشتن موی شرم –پنج چیز جزو فطرت هستند: ختنه کردن  «الشارب

 گرفتن موی زیر بغل و کوتاه کردن سبیلها. )صحیح مسلم، کتاب طهاره(.
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گاه وی کشیده شده و خود را ختنه نکرده است او از عقیده و ملّت خود شرم

 منقطع گشته و عهد و پیمان من را شکسته است.

اند. ان بعد از حضرت ابراهیم رعایت کردهاین عهد و پیمان را تمام پیامبر

به خاطر احترام به این عهد و پیمان آسمانی، خودش را ختنه  ؛حضرت ابراهیم 

 1کرد.

را بیان  ؛ختنه کردن حضرت عیسی  11ی دوم شماره انجیل لوقا اصالح شده

: )و آن زمان که هشت روز تمام شد آن بچه را که یسوع نام داشت ختنه کندمی

ها نیز او . همان طور که قبل از اینکه حضرت مریم به آن حامله شود مالئکهکردند

 بردند.را یسوع نام می

ثابت شده است. تمام  ؛دعای مخصوصی در بیان ختنه کردن حضرت مسیح 

اند. ولی پولس مقدس و نیز ختنه شده ؛وستداران و شاگردان حضرت عیسی د

رساند این حکم ردن به بت پرستان ضرر مییاران مبلّغ او زمانی که شنیدند ختنه ک

الهی را خیلی وسیع و گسترده لغو کردند! انکار کردند که ختنه کردن قانون خدا و 

: همانطور زد بت پرستان فرستادند و گفتندجزو شریعت باشد! نمایندگان خود را ن

: )شنیدیم آمده است 12ی پانزدهم شماره شدهکه در بحث اعمال الرسل اصالح 

                                                           

فرموده اند:  صپیامبر  «.لقَُدومِ إِْختَتََن ابراهیُم النبی علیه السالم َوهَُو ابن ثمانین سنه با»: ص قال( 1)

ی قدوم خود را ختنه کرد. قدوم مکانی است در سن هشتاد سالگی در منطقه ؛حضرت ابراهیم

 (.2/1113( )123حدیث شماره: ) – 21در شام. صحیح مسلم: کتاب فضایل، باب شماره 
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ایم ها دستور ندادهاند ختنه کنید و شریعت را حفظ کنید، بدانید که ما به آنه گفتهک

 1و از طرف ما نبوده است.

ی هفتم شماره نوزدهم آمده دهی اوبه اهل کورنتوس اصالح شو در اولین نامه

ی مهمی نیست، آن چه گاه مسئله: ختنه کردن و برداشتن پوست روی شرماست

 2های خداست.وردن توصیهمهم است به جا آ

با این گستردگی و با همین سادگی پولس و یارانش ختنه کردن را باطل کردند 

اند و در واقع علیه احکام الهی و تمام ها به آن دستور دادهدر حالی که تمام آیین

ی ها خارج شدند. همهایستادند و از دستورات آن ؛پیامبران خدا و حضرت عیسی 

ها زیر پرچم پرستان و ماندن آناطر بدست آوردن رضایت بتاین کارها به خ

 3مسیحیت است.

 در طهارت، نماز، روزه و ... . ؛ها با حضرت عیسی مخالفت مسیحی -3

مخالفت کردند و راهی را در پیش گرفتند  ؛ها با حضرت مسیح ها و اسقفپطرک

عبادت را با طهارت  ؛که او انجام نداده بود. و دستور او هم نبود. حضرت عیسی )

آورد. غسل زن حائضه را داد. غسل جنابت را به جا میو پاکی تمام انجام می

ب شده است. دلیل ها غیر واجها نزد مسیحیی ایندانست، ولی همهواجب می

کند در حالی : انسان در شکم مادرش ادرار و مدفوع میگویندها این است: میآن

                                                           

 .112( العهد الجدید، ص 1)

 .123( العهد الجدید، ص 2)

 .112م، ص واإلسال النصرانیة (3)
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کند. ادرار و د و نه با چیز دیگری خود را پاک میشویکه نه با آب خود را می

خواند و نمازش هم صحیح و آید و نماز میهایش پایین میمدفوع از پاها و ران

: نماز خواندن با جنابت و با آلودگی به مدفوع گویندا میدرست و تمام است. و ی

چون نماز با و ادرار ثوابش بیشتر از نمازی است که با طهارت و پاکی انجام شود. 

ها ها بیشتر فرق دارد و به مخالفت با آنجنابت و ... با نماز مسلمانان و یهودی

 تر است.نزدیک

نمازشان کلماتی  کنند و درها نماز را با نگاه کردن به صلیب شروع میمسیحی

فهمد و یا اینکه غلط واشتباه هستند. نمازی را کنند که کسی آن را نمیرا قرائت می

گیرند که هرگز ای میانند درست مثل نوحه و آوازخوانی است. روزهخومی

آن را برایشان تعیین نکرده است و هرگز مثل روزة حضرت مریم  ؛حضرت مسیح 

ها رود. هنگام روزه گرفتن او چیزی نخورد که آنباکره و پاکدامن بشمار نمی

اند و او هیچ وقت ها حالل کردهچه را که او حرام کرده بود آن خورند و آنمی

 1روز شنبه را تعطیل نکرد و هرگز روز یکشنبه را به عنوان جشن و شادی نگرفت.

 ؛بدعت بودن جشن میالد حضرت مسیح  -4

های بزرگی را به منظور جشن ها اجتماعمسیحی ؛بعد از وفات حضرت عیسی 

آن را یک  تشکیل دادند و این بدعت را ایجاد کردند. ؛تولد او یا روز تولد مسیح 

ها و روز تاریخی مهم قرار دادند. تا با این وسیله از انواع غذاها و نوشیدنی

 ؛ها لذّت ببرند و استفاده کنند! در حالی که حضرت عیسی حیاییها و بیشرمیبی

                                                           

 با اندکی تصرف. 121الحیاری، ص  هدایة( 1)
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از این کار و فعلِ آنها بری و دور بوده است. که به نام او شرف و عزّت و بزرگی 

 کنند!!!را ذبح می

و جشن تحویل سال )کریسمس(  ؛های میالد مسیح گاهی به کیفیت جشناگر ن

ها پر از شراب است! رقص و آواز بینیم که در شب اول سال ظرفبکنیم می

دهند، هنگامی که زنگ ساعت رسد و صدای انفجار میخوانی به اوج خود می

اوج خود بند و باری و فحشا به آید فساد و بیصفر )دوازده شب( به صدا در می

کنند و تاریکی مطلق حاکم ها را خاموش میخواهد رسید!! آن زمان که تمام چراغ

انسانی کارهای پست و فحشا را بدون هیچ شرم و حیایی شروع  است، شیاطین

شود! کنند! در این ساعت آشکارا آن چه که ممنوع و حرام بوده مباح میمی

ی افتند و هر کس حالل شدهمیشرمی به طور علنی راه های فساد و بیرعشه

گیرد، و یا هر کسِ دیگری را که در تاریکی دستش دیگری )همسر دیگری( را می

خواهد و دوست دارد با او شود و آن چه را که میبیفتد و او را بگیرد از آنِ او می

شوند! و ناموس ها حالل و مباح میدهد! ساعت و لحظاتی است که حرامانجام می

شود! واقعاً درست است که ساعت صفر است! صفر از نظر حیا و ک میو شرف هت

شرم! صفر از نظر شرف! صفر از نظر ناموس! و صفر ... صفر از نظر مردانگی و 

 عزّت، از نظر اخالق، از نظر دین!!

به خدای مسیح قسم این کارها توهین بسیار بزرگی هستند، چه توهینی بزرگتر 

شرمی و بداخالقی را ها انواع و اشکال بیکه آن ؛ح از این توهین به حضرت مسی

دهند بعداً آن همه فساد و فحشا را به نبیّ و فرستادة محترمی از پیامبران انجام می

های آسمانی فرستاده است و به او ها را با پیاماولوالعزم و از کسانی که خداوند آن
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ی مردم را فقط ه همههایی کدهند. آن کتابکتاب آسمانی داده است نسبت می

 1کنند.برای عبادت اهلل و پایداری بر شرع و قانون او دعوت می

 ازدواج و طالق: سوّم

های گذشته دانستیم که مسیحیت مردم را به ترک دنیا و فارغ شدن از بررسی بحث

کند ولی در عین حال در مواقع برای عبادت و همچنین ترک ازدواج دعوت می

 کند!ک دفعه آن را مباح میضروری و فقط برای ی

 – 1ی هفتم شماره اصالح شده –به اهل کورنتوس  ی اول خودپولس در نامه

ن نوشته بودید ها برای ممورد آن : اما مسائلی که درگویددر این مورد چنین می 1

: بهتر است مرد ازدواج نکند و با زن ارتباط نداشته باشد ولی و سؤال کرده بودید

یا  وجود داشت، اشکال ندارد که هر مردی زن خود را داشته باشد واگر ترس زنا 

 2هر زنی مرد خود را داشته باشد.(

انی که : ولی من به جوانان و کسگویداز همان کتاب می 3و  1 ةدر شمار

: بهتر آن است مثل من بمانند و ازدواج نکنند، اگر گویماند میازدواج نکرده

یرند، اشکالی ندارد ازدواج کنند، چون ازدواج از نتوانستند جلو نفس خود را بگ

 3تر است.سوختن در آتش جهنم بهتر و مصلحت

                                                           

ها در جشن هایشان شرکت نکنید( )با مسیحی «تشارکوا النصاری فی أعیادهم ال»( به رسالة 1)

 .15 – 12مراجعه شود. تألیف شیخ ناصر علی الغامدی، ص 

 .123( العهد الجدید، ص 2)

 .123( العهد الجدید، ص 3)
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شود این است،که ازدواج جز با آگاهی ها مشاهده میآن چه از ازدواج مسیحی

کلیسا و حضور کشیش صورت نخواهد گرفت، به همین خاطر به آن عقد مقدس 

نیست. اما ازدواجی که خارج از  گویند که هرگز قابل شکستن و جدا شدنمی

برند که حضور کشیش شود. گمان میکلیسا صورت گیرد به رسمیت شناخته نمی

کند و وحدت و اتحاد را بین زن و مرد ایجاد شرعی بودن ازدواج را دو برابر می

 1کند.می

کنند پیروی می ها در مصر از آنهای ملی که گروهی از پروتستانتقانون انجیل

هایی کند که عقد ازدواج باید حتماً با حضور کشیشها راملزم میآن 11ی ادهدر م

اند، یا این که با حضور مرشدهای کلیسا باشد که از باشد که قانوناً انتخاب شده

 2ها داده شده است.های مخصوص این اجازه به آنطرف قدرت

ه تعدد زوجات ها کتعدد زوجات در ابتدای مسیحیت به تبعیت از قانون یهودی

دانستند، معمول و مرسوم بود. ولی به خاطر هماهنگی بین دیدگاه را درست می

ها ازدواج را راهبان مسیحی و بین ضرورت ازدواج، برای رهایی از زنا مسیحی

فقط با یک زن مباح کردند. طالق هم درست نیست مگر این که در حالت زنا 

دانند( زمانی که طالق به نا هم جایز میها طالق را بدون زباشد. )برعکس یهودی

ها صورت گرفت برای هیچ کدام از این دو زوج درست نیست سبب زنا بین آن

 برای بار دوّم ازدواج کنند.
                                                           

 .22م، ص واإلسال النصرانیة( 1)

، محمد شکری سرور، ص الیهودیة والمسیحیة( نظام الزواج فی الشرائع 2)

115. 
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اما اگر جدایی به خاطر مرگ صورت گیرد، شخص زنده برایش درست است 

ی که ازدواج کند. همچنین اگر یکی از دو زوج مسیحی نباشد و دیگری مسیح

 1ها پیدا نشده باشد طالق درست است.باشد و محبّت و عالقه بین آن

 مسائلی جهت تأمل و تفکر

انا زمانی که مرد مسیحی بیشتر از یک دفعه حق ازدواج ندارد، هر انسان عاقل و د

 : باید به سؤاالت زیر جواب دهد

داده تواند جواب غرایز مردان زن مرده بیوه و زنان طالق چه کسی است می -1

ها از وجود اند و خانهها باال رفته و هنوز ازدواج نکردهشده و دخترانی که سنّ آن

ها میل داشته باشند عفت و پاکدامنی خود دهد؟ زمانی که آنبها پر شده است آن

 را نگه دارند و زندگی آبرومندانه داشته باشند چه کسی جوابگو است؟

هر کس به فکر ازدواج باشد فرصت برای زنان نادر و اندک است. چون 

شک در فکر دوران پاکدامنی نیز خواهد بود چون این دوران هم یک فرصت بی

 باشد!!استثنائی می

ها رو به پس جای تعجب نیست که تعداد زنان فاحشه در جوامع مسیحی

 افزایش باشد.

زمانی که مرد دوست داشته باشد بیشتر از یک دفعه ازدواج کند چه دلیل  -1

کند؟ آیا بهتر است که او ای وجود داردکه کلیسا او را از این کار منع میکنندهعقان

                                                           

 .22واإلسالم، ص  النصرانیة( 1)
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)قانونی و شرعی( داشته باشد یا این که به میل خود معشوقه داشته  چند همسر

 باشد؟!

زمانی که زنان حتماً و بدون شک نیاز به ازدواج دارند راستی کدام راه بهتر 

کار )ازدواج( در روز روشن و با عهد و پیمان است که از آن استفاده کنند؟ این 

شرعی و دینی که همان عقدنکاح است صورت گیرد؟ یا این که مخفیانه در شب 

ی این کار هستند انجام شود؟ کدام یک هم از تاریک پر از فساد، با مردانی که تشنه

 تر و بهتر است؟!نظر ذهنی، روحی، سالمتی مادی و اجتماعی خوب

های غیر ی آخری انتخاب شود )یعنی داشتن معشوقهگزینهزمانی که  -1

شوند و قربانی این راه هستند به هایی که این گونه متولد میی بچهشرعی( آینده

 انجامد؟کجا می





 
 
 

 پايان

: متوجه شدید و مشاهده کردید که گویمان به هر زن و مرد مسیحی میدر پای

ی ناپاک و آلوده دست خوش های دستچگونه آیین مسیحیت اصلی به وسیله

اند. به طوری که تحریف و تغییر شده است. به طوری که آن را زیاد یا کم کرده

 چیز بسیار اندکی آن هم به صورت پراکنده از مسیحیت اصلی باقی مانده است.

 ؛کتاب مسلماناناین در حالی است که خداوند مهربان خودش متعهد حفظ 

﴿: قرآن کریم شده است                    ﴾   (3: )حجر 

باشیم )و تا روز رستاخیز ایم و خود ما پاسدار آن میما خود قرآن را فرستاده»

آن را از دست برد دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون 

 داریم.(می

و انجیل شدید. و  ؛رد حضرت مسیح چنین متوجه دیدگاه اسالم در موو هم

اعتدال در عقیده و عبادت و روش آن معلوم و روشن است. و این اعتدال برای 

 ی بشری همواره مورد نیاز است.های غریزهفطرت و سرشت انسانی و انگیزه

بعد از بررسی این مطالب خود را حاکم و قاضی قرار دهید و خود را از هر قید 

تر است؟ راه و روش یک بهتر و خوبکدام کنید و ببینید کالم  و بندی رها و آزاد

 ی تمام أدیان آسمانی؟کننده مسیحیت تحریف شده؟ یا راه اسالمِ محکم و نسخ
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اگر آزاد بیندیشید و بُخل نورزید و دنبال حقیقت و سعادت باشید باید به سوی 

سای حاکم، از نجات بیایید، چون آن نور و آزادی که خیلی وقت است توسط کلی

ی زندگیتان، حیاتی شما گرفته شده است در این مسیر )اسالم( است. بیایید تا بقیه

های با عزّت و شرافت مندانه باشد. و تا زمان مرگ و زنده شدن، دوباره از نعمت

 مند گردید. پس شتاب کنید و به سوی تولدی جدید بیایید. الهی بهره

﴿: فرمایدخداوند می                       

                         ﴾  :(11 )زمر 

اش را برای پذیرش اسالم گشاده و فراخ ساخته آیا کسی که خداوند سینه»

باشد )و در پرتو آن، راه را از روشن از( نور پروردگارش میاست و دارای )بینشی 

ی اسالم پرتوی دهد همچون کسی است که هدایت الهی در سایهچاه تشخیص می

بر کسانی که  نش با ایمان تابان نشده است( وایبه دل او نیفکنده است و درو

گمراهی و  آنان واقعاً به، یابددلهای سنگین دارند و یاد خدا بدانها راه نمی

 سرگشتگی آشکاری دچارند.

﴿: فرمایدو باز خداوند می                           

      ﴾  :(12 )آل عمران 

و کسی که غیر از )آیین و شریعت( اسالم، آئینی برگزیند از او پذیرفته »

 ی زیان کاران خواهد بود.شود و او در آخرت از زمرهنمی

شکر و سپاس برای خداوند که ما را به این راه هدایت داد. اگر لطف و کرم او 

 شدیم.نبود هرگز هدایت نمی
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 ما کنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا. الذی هدانا لهذا وفالحمدهلِلّ 

 جمعین.صحبه أوصلی هللا و سلم علی نبینا محمد وعلی آله و
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